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 Godkjent: 20. januar 2022 

  

   

 REFERAT FRA STYREMØTE   

I   

ALLMENNLEGEFORENINGEN   
   

  

Dato:    9. desember 2021  

    

Møtested:   Kringler gård  

   

Deltakere:    Nils Kristian Klev    

Marit Karlsen   

Marit Tuv    

Bernard Holthe 

Peter Christersson  på teams 

Christine Agdestein 

Hans-Christian Myklestul 

Kari Svenkerud Fresvik på teams 

 

Forfall:  Marte Kvittum Tangen   

  

Referent:    Camilla Fagerholt   

  

Til stede:   Tone Skoglund  
 

 

   

Sak 194/2021: Leders 10 minutter 

 

• Møte med politikerne på Stortinget: SV, Høyre og Senterpartiet 

• Møte med Apotekforeningen  

• Arbeidet i innsatsgruppa, særlig om takster  

• Kontakt med NAV om behov for å få ned trykket på blant annet trykket på 

legeerklæringer  

• Videreføring av forenklingsarbeidet normaltariffen 

• Ledsagelse av ambulanse  

• Digitaliseringsprosjektet til NAV er satt på pause 

• Møte med Helse Vest om prosjekt om ledige vikariater som er egnet for 

allmennleger for å få sykehusåret 

• Høringer i helse- og omsorgskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen 

• Sentralstyrets satsningsområder 

• Møte med Digi Ung 

• Dommen i saken mot Legelisten.no 
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Sak 195/2021: Politisk time og aktuelle saker 

 

• Veien videre for fastlegeordningen 

• Møte i CPME 

• Fastlegerkrisen og nedstegning av samfunnet på grunn av corona  

• Forslag om nullprofitt i skattefinansierte tjenester  

• Rapportering til Statsforvalteren om kapasiteten til fastlegene i kommunene 

• Fortløpende orientering om hva vi spiller inn 

• Tillegg på basistilskuddet 

• Ressursperson til rekruttering 

• Fastlønnstillinger som fastleger  

• ALIS-utvalget: undersøkelse om hva ALIS'er ønsker av ulike ordninger  

• Kontakt med kommunen om strakstiltak  

• Oppslag i media 

• Helsefelleskap 

• Kurs i helsepolitikk  

• Omstillingsplaner i helseforetakene  

 

Sak 196/2021: Referat fra forrige styremøte 

 

 Referat fra styremøtet 19. oktober 2021 fulgte vedlagt innkallingen.  

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent.  

 

 

Sak 198/2021: Regnskap 

 

 Nils Kristian Klev orienterte om regnskapsrapporten for 3. kvartal 2021.  

 

 Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til orientering.  

 

Sak 199/2021: Evaluering av kursene på Solstrand 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte evaluering av kurs i helserett og hudsykdommer.  

 

 Vedtak: Styret tok evalueringen til orientering.  

 

 

 

Sak 200/2021: Evaluering av AFs tariffkonferanse 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte evaluering av tariffkonferansen.  
 

 Dato for neste års tariffkonferanse: 10. og 11. november 2022. Styremøte og 

tenkemøte: 8. og 9. november 2022.  
 

Sak 201/ 2021: Klage på tillitsvalgt 
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt klage på en 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 var således rette adressat for klagen. 

 

  Vedlagt innkallingen fulgte redegjørelse for saken.  

 

Sekretariatet deltok ikke under behandlingen av saken på grunn av tidligere 

involvering.  

 

Vedtak: Styret fant ikke at det i saken forelå brudd på valgregler eller instrukser for 

tillitsvalgte. 

 

 

Sak 202/2021 Helsepersonellkommisjon 

 

I Hurdalsplattformen fremgår det at regjeringen vil:  

 

"Nedsette en helsepersonellkommisjon, med representasjon fra partene, 

helsetjenestene og utdanningsinstitusjonene, for å fremme tiltak for å utdanne, 

rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet." 

 

Saken var ferdigbehandlet ved at Allmennlegeforeningen hadde foreslått Christine 

Agdestein og Bernard Holthe. 

 

Sak 203/2021 Melding om valg av landsstyrerepresentanter for perioden 1.9.2021 - 

31.8.2023 

 

 Camilla Fagerholt gikk gjennom forslag til valg av varaer til landsstyret.   

 

 Vedtak: Allmennlegeforeningen forespør: Laila Didriksen, Oda Sunde Strand og Åsne 

Flatland om de ønsker å være vara for styret i landsstyret.  

 

Sak 204/2021 Helseplattformen 

 

Aadel Heilemann og Mari Garborg Hanto orienterte om arbeidet og status for 

Helseplattformen. 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/valgregler-og-instrukser-for-tillitsvalgte/
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Sak 205/2021 Invitasjon til Legeforeningens lederseminar 2022 

 
Legeforeningen inviterer til det årlige lederseminaret for ledere av Legeforeningens 

foreningsledd 18. - 19. januar 2022. Seminaret avholdes tirsdag 18. januar fra kl. 15.30 

til onsdag 19. januar kl. 15:30 på Hotel Bristol i Oslo. Vi ber om at dere holder av 

datoene allerede nå. Egen påmeldingslink, program og ytterligere informasjon vil bli 

sendt ut i begynnelsen av desember.  

 

Deltakerne inviteres også til å spise lunsj i Legenes hus i forkant av seminaret. Her vil 

det bli mulighet til omvisning på huset og et sted å jobbe eller slå av en prat.  
 

Vedtak: Christine Agdestein, Marit Tuv og Kari Svenkerud Fresvik deltar fra 

Allmennlegeforeningen. AF dekker utgiftene for to av deltakerne.  

 

Sak 206/2021 Søknad Allmennlegeforeningens lederstipend 

 

Allmennlegeforeningens lederstipend ble utlyst 25. oktober 2021:  

For å stimulere medlemmer til å ta ledelsesutdanning er det etablert en 

stipendordning med lederstipend på inntil kr. 25000,-. Nå lyser vi ut stipendet for 2021. 

 

Søknadsfrist 30. november 2021. 

 

Formål 

For å stimulere medlemmer til å ta slik ledelsesutdanning er det etablert en 

stipendordning med årlige lederstipend på inntil 25 000 kroner. Maksimal samlet 

tildeling pr år er begrenset til 100 000 kroner. Stipendet skal dekke faktiske kostnader 

knyttet til utdanningen for leger som ikke får dette dekket av kommunen. 

 

AFs landsrådsmøte 11. mai 2016 vedtok i forbindelse med behandling av budsjett for 

2017 å øremerke kr. 100 000 av AF-fondet til å etablere en ordning med lederstipend 

på inntil 25 000 kroner til videre- og etterutdanning for allmennleger etter retningslinjer 

som godkjennes av styret. Ordningen er en prøveordning som vil bli evaluert i 2022. 

 

Stipendkomite 

Stipendkomiteen består av AFs styre. Søknader vurderes fortløpende. 

 

Regler 

Lederstipendet er et tilbud til medlemmer av Allmennlegeforeningen. 

Det etableres årlige lederstipend på inntil 25 000 kroner. Maksimal samlet tildeling pr 

år er begrenset til 100 000 kroner. 

Stipendet utlyses en gang årlig og tildeles av AFs styre. 

Stipendet tildeles medlemmer av AF. 

 

Stipendet utbetales etter gjennomført ledelsesutdanning på masternivå. Studiet må 

være påbegynt innen et år etter tildelingen og fullføres senest tre år etter oppstart. 

Om kandidaten ikke kan vise til gjennomført utdanning innenfor denne tidsrammen 

går midlene tilbake til fondet og lyses ut på ny i tillegg til rammen på 100 000 kroner 

per år. 
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Stipendet tildeles for å dekke dokumenterte utgifter til utdannelsen dog ikke tap ved 

fravær fra praksis. Dokumentasjon på utgiftene må sendes før utbetaling. 

Søkeren må sende med en bekreftelse på at kommunen er søkt om støtte, og kopi 

av svar på søknaden. 

Stipendene belastes AF-fondet. 

 

Mottak av stipend forutsetter: 

Innsendelse av en kort oppsummering av studiet som dokumenterer gjennomført 

utdanning. Utgifter må dokumenteres med originalbilag. Disse originalbilagene skal 

først oversendes etter at utdanningen er sluttført. 

 

 De mottatte søknadene fulgte vedlagt innkallingen.  

 

 Vedtak: Sofia Øien, Tom Henning Thune og Eldfrid Nerland Haukenes tildeles 

lederstipend på inntil 25 000 kroner hver i henhold til reglene for lederstipendet.   

 

 

Sak 207/2021 Kravsinvitasjon til forhandlingene av SFS 2305 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 22. november 2021 fra 

Legeforeningen med kravsinvitasjon til forhandlingene av særavtalen, SFS 2305. Frist 

for å foreslå delegater til forhandlingsdelegasjonen er 1. desember 2021, mens 

kravfristen er 7. januar 2022. 

 

Allmennlegeforeningen hadde fått utsatt frist til å foreslå delegater til 

forhandlingsdelegasjonen er 9. desember 2021. 

 

Nils Kristian Klev orienterte om saken, og hovedkravene må være arbeidstid og 

arbeidsvern.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Nils Kristian Klev og Marit Tuv som delegater 

til forhandlingene av særavtalen. 

 

Sak 208/202 Rapport UEMO til AF styret 

 

Vedlagt innkallingen fulgte rapport fra Kjartan Olafsson som deltok fredag 29. og 

lørdag 30.  

oktober på GA over Zoom for AF i UEMO. 

 

Kjartan Olafsson slutter etter eget ønske som AFs representant i UEMO høsten 2022. 
 

 Vedtak:  Marit Tuv blir ny representant i UEMO 2021- 2023 

Ivar Halvorsen 2021- 2022.  

 

Hans Christian ble representant i CPME og Christine Agdestein vara.  

 

Sak 209/2021 Høring - Utredning mangelsenter primærhelsetjenesten 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 25. oktober 2021 om høring –  
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Utredning mangelsenter primærhelsetjenesten. 

 

Jamfør mail datert 22. oktober 2021 sender vi ut utkast til rapport om nasjonal 

analyse- og varslingsfunksjon for legemiddelmangel i primærhelsetjenesten fra 

Helsedirektoratet.  

 

 Vedlagt var utkast til prosjektets sluttrapport. Det understrekes av direktoratet at 

vurderinger og eventuelle anbefalinger i utkastet er foreløpige, og vil kunne 

justeres/endres basert på blant annet innspillene prosjektet mottar i denne eksterne 

innspillsrunden.  

 

Kort om bakgrunnen fra Helsedir: 

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede 

eventuell opprettelse av et mangelsenter for primærhelsetjenesten. Senteret skal i så 

fall være et nasjonalt organ med oppgave å overvåke forsyningssituasjonen for 

legemidler som brukes i primærhelsetjenesten, og bidra til å løse og kommunisere 

legemiddelmangel til aktuelle aktører. Det skal også utredes om organet bør ha en 

rådgivnings- og veiledningsfunksjon (alternativer, terapibytte) ved 

legemiddelmangler i primærhelsetjenesten. Prosjektet skal utarbeide et 

beslutningsunderlag for departementet og skal blant annet beskrive dagens situasjon 

og behov ute i primærhelsetjenesten. Oppdraget er en oppfølging av tiltak Na 3.1 

foreslått i rapport Nasjonal legemiddelberedskap – Vurderinger og anbefalinger (IS-

2837), URL: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/nasjonal-

legemiddelberedskap. 

 

Nedenfor er konkrete punkter Helsedir ønsker å få innspill på i utkastet: 

 

Vesentlige utfordringer ved dagens situasjon som ikke allerede er belyst i rapporten. 

Beskrivelser som eventuelt er feil eller upresise (gi konkret forslag til riktig beskrivelse) 

Foreslåtte ansvarsområder og oppgaver for en analyse- og varslingsfunksjon for 

primærhelsetjenesten  

Faglig støttefunksjon: de ønsker gjerne forslag til faglige strukturer/nettverk som kan 

være relevante sparringspartnere og/eller spesialister funksjonen kan trekke på ved 

behov. Merk at slike strukturer/nettverk/aktører bør ha forankring i og erfaring med 

primærhelsetjenesten, og må kunne bistå i utarbeidelse av nasjonale råd og 

anbefalinger raskt (innen 1–3 dager) 

Foreslått organisering av en analyse- og varslingsfunksjon for primærhelsetjenesten, 

herunder fordeler og ulemper ved de to hovedalternativene 

 

Det bes om at innholdet vektlegges. Helsedir opplyser at de gjerne tar imot innspill 

som kan gi en mer pedagogisk fremstilling dersom noe er uklart eller vanskelig 

forklart, men språkvask ol. vil håndteres på et senere tidspunkt, og de ønsker ikke at 

det brukes tid på slik retting. 

 

På grunn av kort fris, var saken ferdigbehandlet ved at Hans-Christian Myklestul 

hadde tatt ansvar for høringen, og svar var sendt.  

Sak 210/2021 Høring - forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om 

spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger 

(spesialistforskriften) 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.helsedirektoratet.no%2Frapporter%2Fnasjonal-legemiddelberedskap&data=04%7C01%7Ctone.skoglund%40legeforeningen.no%7C14a60fe59e9d442e850e08d997f3795e%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637707895100152744%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GDzzQxBshX89d5EqJrrCEOtadeNE3dPBG6XS3MXIDQs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.helsedirektoratet.no%2Frapporter%2Fnasjonal-legemiddelberedskap&data=04%7C01%7Ctone.skoglund%40legeforeningen.no%7C14a60fe59e9d442e850e08d997f3795e%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637707895100152744%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GDzzQxBshX89d5EqJrrCEOtadeNE3dPBG6XS3MXIDQs%3D&reserved=0
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 26. oktober 2021 om høring - forslag 

til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og 

spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). 

Legeforeningen hadde fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høringen av 

forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og 

spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). 

 

Departementet foreslår endringer i § 2 knyttet til kravet til antall timer veiledning i 

spesialistutdanningen i allmennmedisin. De skriver dette er foreslått for å presisere at 

kravet om at veiledning under spesialistutdanningen i allmennmedisin i gjennomsnitt 

skal utgjøre minimum fire timer per måned i 10,5 av årets måneder, gjelder i 

tidsperioden hvor legen har praktisk tjeneste i den registrerte 

utdanningsvirksomheten. 

 

Videre foreslås det endringer i § 25 for å tydeliggjøre at hovedregelen er at veileder i 

utdanningens andre og tredje del skal være godkjent spesialist i den aktuelle 

spesialiteten. Det foreslås samtidig endring i § 26 slik at vurdering av læringsmål utgår 

som forskriftsfestet krav for veileder. Det forslås også endringer i fristene i 

overgangsreglene i § 37 . 

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 19. november 2021 

På grunn av kort fris, var saken ferdigbehandlet ved at Nils Kristian Klev og ALIS-

utvalget hadde tatt ansvar for høringen, og svar var sendt.  

 

Sak 211/2021 Høring - Nasjonale faglige råd legemiddelsamstemming og 

legemiddelgjennomgang 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 2. november 2021 om høring - 

Nasjonale faglige råd legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang. 

 

Legeforeningen hadde fra Helsedirektoratet mottatt høring av utkast på Nasjonale 

faglige råd for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang. 

 

Helsedirektoratet skriver i høringsutkastet at nasjonale og internasjonale studier viser 

at legemidler ofte ikke brukes optimalt, og at legemiddelrelaterte problemer 

forekommer hyppig. Vi lever stadig lenger, noe som medfører en økt andel eldre og 

pasienter med flere kroniske sykdommer og dermed økt legemiddelbruk. Bruk av 

flere legemidler samtidig kan øke risikoen for bivirkninger, interaksjoner og feil bruk. 

 

Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang er metoder som anbefales 

nasjonalt og internasjonalt for å bidra til trygg legemiddelbruk og unngå 

pasientskader. 

 

Helsedirektoratet har tidligere hatt fire produkter som gir veiledning om 

legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang: 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-forslag-til-endringer-i-forskrift-8.-desember-2016-nr.-1482-om-spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning-for-leger-og-tannleger-spesialistforskriften/
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- Veileder om legemiddelgjennomgang (IS-1998) 

- Tiltakspakker fra det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7: 

o Samstemming av legemiddellister 

o Riktig legemiddelbruk i sykehjem 

o Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten 

 

Helsedirektoratet forklarer at det var et behov for å revidere både veileder og 

tiltakspakker, og løsningen ble å lage ett felles produkt - nasjonale faglige råd for 

legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang. 

 

Innhold i høringsutkastet: 

I høringsutkastet er det fire kapitler. Rådene er knyttet til både virksomhetenes 

ansvar, samt til lege og annet helsepersonell sitt ansvar for legemiddelsamstemming 

og legemiddelgjennomgang. De to første kapitlene er generelle og informasjon og 

råd om hvordan tilrettelegge for gjennomføring av legemiddelsamstemming og 

legemiddelgjennomgang i praksis. Deretter følger egne kapitler om 

legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang. 

 

De faglige rådene tar utgangspunkt i Helsedirektoratets tidligere veileder om 

legemiddelgjennomgang og tiltakspakker fra det nasjonale 

pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7, aktuelt regelverk, aktuelle NICE 

guidelines og aktuelle anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon. 

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 20. desember 2021 

 

Allmennlegeforeningen vurderte høringen, og besluttet å ikke besvare den.  

Sak 212/2021 Intern høring - Landsstyremøtet 2022: Planlegging av helsepolitisk 

debatt, aktuelle saker og lovendringsforslag/saker som ønskes fremmet 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 9. november 2021 om Intern høring 

- Landsstyremøtet 2022: Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker og 

lovendringsforslag/saker som ønskes fremmet. 

Legeforeningens landsstyremøte 2022 avholdes 31.5 – 2.6 i Stavanger. For å 

forberede landsstyremøtet best mulig har det blitt en sedvane at sentralstyret ber 

Legeforeningens foreningsledd om forslag til vinkling på den helsepolitiske debatt og 

forslag til saker som skal behandles under aktuelle saker.  

 

Sentralstyret drøftet mulige vinklinger på den helsepolitiske debatt og aktuelle tema 

for landsstyremøtet på sentralstyremøte 28.10 og ber om foreningsleddenes 

tilbakemelding på:  

 

1. Helsepolitisk debatt – forslag om en todelt debatt  

Sentralstyret anbefaler at man planlegger for en helsepolitisk debatt der 

helseministeren og andre sentrale helsepolitikere inviteres. I debatten utfordres 

politikerne på to hovedtema:  

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-nasjonale-faglige-rad-legemiddelsamstemming-og-legemiddelgjennomgang/
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• Fastlegeordningen: Ett år etter handlingsplanen og med en ny regjering som har 

satt en styrket fastlegeordningen høyt på dagsordenen er det viktig å og utfordre 

helseministeren og sentrale helsepolitikere på hvordan løftene følges opp.  

 

I Hurdalsplattformen for ny regjering heter det bla at :" Helsetjenestene må 

samarbeide bedre om pasienter som trenger hjelp fra ulike deler av helsetjenesten. 

Fundamentet for slik samhandling er en fungerende fastlegeordning" og at 

regjeringen vil: "Styrke fastlegeordningen slik at rekruttering og stabil legedekning 

sikres i hele landet, blant annet gjennom å etablere nye rekrutteringshjemler, korte 

ned listelengden til fastlegene og øke basistilskuddet per innbygger", "Utrede 

maksimal reisetid til legevakt for å sikre et godt tilbud til alle, og vurdere innføringen 

av en slik maksgrense i samarbeid med kommunene", !Sikre en god legevakttjeneste 

i hele landet, og utrede løsninger som hensyntar fastlegenes arbeidsbelastning både 

på kontoret og på legevakt". 

 

• Sykehus/sykehusbygg: Landsstyret drøftet i 2021 sykehusbygg som tema under 

Aktuelle saker. Debatten legger et godt grunnlag for at landsstyret nå utfordrer 

politikerne på hvordan de vil styrke sykehusøkonomien og prioritere sykehusbygg som 

gir god pasientbehandling og godt arbeidsmiljø.  

 

I Hurdalsplattformen for ny regjering heter det bla: "Sykehusene må bygges med nok 

kapasitet og rom til behandling og pleie, samtidig som de må være gode 

arbeidsplasser for de som jobber der" og at regjeringen vil "Gi mer penger til 

sykehusene gjennom økt grunnfinansiering", "Sikre at nye sykehus bygges med 

tilstrekkelig kapasitet ut ifra behovet i befolkningen", "Utvikle og styrke det 

desentraliserte sykehustilbudet i Norge, flytte mer av den elektive virksomheten ut til 

lokalsykehus, og styrke den lokale akuttberedskapen" og "Få ned ventetidene og ta 

igjen behandlingsetterslepet etter koronapandemien". 

 

Sentralstyret ber om foreningsleddenes tilbakemelding på dette forslaget til todeling 

av og vinkling på den helsepolitiske debatten.  

 

2. Forslag til saker under Sak Aktuelle saker 

På landsstyremøter uten valg har man vanligvis planlagt for 2-3 aktuelle saker. 

Sentralstyret foreslår at det til landsstyremøtet 2022 planlegges for to aktuelle saker.  

 

Sentralstyret ber om foreningsleddenes forslag til tema de ønsker skal drøftes på 

landsstyremøtet 2022: 

 

Forslag 1:  

Forslag 2:  

 

3. Lovendringsforslag/saker som ønskes fremmet 

Vi minner også om at i henhold til Legeforeningens lover § 3-1 2 (5) skal 

lovendringsforslag / saker som ønskes fremmet være sendt sekretariatet innen fire 

måneder før møtet. Sentralstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra denne tidsfrist. 

Landsstyret kan også unntaksvis vedta å behandle saker som blir fremmet senere. 

 

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. 
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Dokumenter 

 

Høringsfrist: 31. januar 2021 

 

AF ønsker å spille inn: Eldrebølgen, klima, hvordan drive et bærekraftig legekontor. 

Sak 213/2021 Høring – etterutdanning for spesialister i allmennmedisin - endringer i 

helsepersonelloven 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 20. november 2021 om høring – 

etterutdanning for spesialister i allmennmedisin - endringer i helsepersonelloven. 

Legeforeningen hadde fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av 

forslag til endringer i etterutdanning for spesialister i allmennmedisin (endringer i 

helsepersonelloven). 

 

Departementet skriver at endringene skal gi tydelige hjemler til å fastsette forskrifter 

om etterutdanning for helsepersonell med spesialistgodkjenning. Dette er i dag bare 

aktuelt for leger som er spesialister i allmennmedisin. 

 

Departementet foreslår at det fastsettes presiseringer om etterutdanning i 

helsepersonelloven § 51 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning og § 53 

første ledd om gebyr. De viser til at etterutdanningsprogrammet har nær 

sammenheng med spesialistutdanningen og i alle år har vært regulert som en del av 

spesialistutdanningen. Det opplyses om at dagens regler er midlertidige, og foreslås 

å gjelde frem til 2027. 

 

Departementet mener at det er behov for en tydeligere hjemmel for å regulere 

etterutdanningen for spesialister i allmennmedisin, og at etterutdanningen bør 

hjemles i helsepersonelloven. Videre utdyper de at formålet med etterutdanningen 

og tilleggstaksten er å fremme pasientsikkerhet gjennom å sikre fastlegenes faglige 

kompetanse og dermed kvaliteten i tjenestene. Departementet skriver at 

bestemmelsene om etterutdanning og tilleggstakst for spesialister i allmennmedisin 

skal være et insitament til å holde seg faglig oppdatert. 

 

Grunnet tidsfristen vil denne høringen bli behandlet administrativt. 

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 8. desember 2021 

Nils Kristian Klev hadde vurdert høringen, og kunne ikke se at den får noen 

konsekvenser for allmennleger da det i praksis vil være å flytte hjemmel som 

regulerer etterutdanningen fra forskrift til helsepersonelloven uten materielle 

endringer for allmennlegene. Det åpner opp for at det kan pålegges også andre 

spesialiteter etterutdanning selv om det i følge høringen ikke er planer om dette.  

Dette er en juridisk teknikalitet fremfor materielle endringer for oss og AF avstod fra å 

besvare høringen.  

Sak 214/2021 Høring - anbud på folketrygdfinansierte legemidler 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/intern-hoering-landsstyremotet-2022-planlegging-av-helsepolitisk-debatt-aktuelle-saker-og-lovendringsforslagsaker-som-onskes-fremmet/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-etterutdanning-for-spesialister-i-allmennmedisin-endringer-i-helsepersonelloven/
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 26. november 2021 om høring - 

anbud på folketrygdfinansierte legemidler. 
 

Legeforeningen hadde fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av 

forslag til endringer i forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler (heretter 

legemiddelforskriften) og forskrift 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter 

til viktige legemidler mv. (heretter blåreseptforskriften) i tilknytning til oppfølging av 

områdegjennomgangens anbefaling om å innføre anbud på folketrygdfinansierte 

legemidler for et utvalg legemiddelgrupper som anses som terapeutisk likeverdige. 

 

I høringsnotatet skriver departementet at det i 2020 ble gjennomført en 

områdegjennomgang av legemidler finansiert av folketrygden. I rapporten vises det 

til at formålet med områdegjennomgangen har vært å danne et kunnskapsgrunnlag 

for mulige tiltak som kan bidra til en samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk og 

begrense utgiftsveksten til legemidler på blåreseptordningen fremover, jf. 

områdegjennomgangens sluttrapport kapittel 16. 

 

Departementet skriver videre at områdegjennomgangen viste at dagens system for 

å fastsette priser samlet sett fungerer godt, og anbefalte videreføring av dagens 

system, men med enkelte justeringer. Det ble anbefalt endringer i trinnprisordningen 

som regulerer pris og refusjon for legemidler som har fått generisk konkurranse. Videre 

ble det anbefalt tiltak for å begrense antall legereservasjoner mot bytte i apotek 

uten faglig begrunnelse, og bruk av anbud for terapeutisk likeverdige legemidler. 

 

Departementet vurderer det slik at økt bruk av konkurransemekanismer kan bidra til å 

begrense folketrygdens og pasientenes legemiddelutgifter. Det forklares videre at 

anbud har vært benyttet i spesialisthelsetjenesten i flere år og har ført til en 

prisnedgang på legemidler. Det anbefales innføring av anbud for et utvalg 

legemiddelgrupper som anses som terapeutisk likeverdige.  

 

I forlengelse av dette har Legemiddelverket, i samarbeid med Helsedirektoratet og 

Sykehusinnkjøp HF, vurdert anbefalingen og utarbeidet forslag til anbudspilot. På 

bakgrunn av disse vurderingene foreslås det i Prop. 1 S (2021-2022) (Statsbudsjettet) 

at det i 2022 gjennomføres en pilot for anbud på noen kolesterolsenkende 

legemidler (PCSK9-hemmere). Departementet forklarer at piloten skal bidra til å 

etablere rutiner, rolle- og ansvarsfordeling mellom aktørene samt nødvendige 

beslutningsprosesser, herunder forankring av spesialistgrupper som vil være sentrale i 

utforming av anbudets konkurransegrunnlag. 

 

Departementet understreker at anbudet iverksettes ikke før Stortinget har behandlet 

saken og henviser til punk 4.3 i høringsnotat. 

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 28. januar 2022 

Vedtak: Peter Christersson tar ansvaret for høringen.  

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-anbud-pa-folketrygdfinansierte-legemidler/
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Sak 215/2021 Høring - Forslag til endringer i forskrift om krav til og organisering av 

kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. 

(akuttmedisinforskriften) 

Allmennlegeforeningen mottok e-post av 30. november 2021 om Forslag til endringer 

i forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, 

ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften). 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av forslag til 

endringer i forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, 

ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften). 

 

Forslagene som kommer frem i høringsnotatet har sin bakgrunn i oppdraget 

Helsedirektoratet fikk høsten 2020 om å foreslå endringer i akuttmedisinforskriften § 11 

om bemanning og helsefaglig kompetanse i ambulansetjenesten, hhv.: 

- Foreslå egnede funksjons- og kompetansekriterier som kan sikre at 2. års lærlinger i 

ambulansefag innehar nødvendig ambulansefaglig kompetanse til å fungere som 

andremann på bilambulanse. 

- Vurdere om det bør utvikles egne funksjons- og kompetansekriterier for medisin-, 

sykepleier-, og parmedisinerstudenter i forbindelse med vikariater i 

ambulansetjenesten. 

 

Helsedirektoratets vurdering og forslag kan leses på side 5 til 10 i departementets 

høringsnotat. 

 

Videre skriver departementet i høringsbrevet at deres forslag innebærer at det skal 

stilles som krav at ambulansebiler som brukes i ambulansetjenester skal være 

bemannet med minst to personer, hvorav minst én skal ha autorisasjon som 

ambulansearbeider. Videre utdyper departementet at begge skal ha førerkort for 

kjøretøyklassen. Der det bare er en autorisert ambulansearbeider, må den andre 

personen ha autorisasjon eller lisens som helsepersonell og nødvendig 

ambulansefaglig kompetanse. Minst en av personene som bemanner 

ambulansebilen skal ha kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy. 

 

Videre foreslås det at virksomhetsledelsen kan etter en konkret vurdering beslutte at 

andre års lærlinger i ambulansefag, og paramedisinerstudenter som har fullført og 

bestått andre studieår av fulltidsstudiet eller tredje år av deltidsstudiet, kan arbeide 

som andre person på ambulansebil selv om kravet i første ledd om autorisasjon eller 

lisens som helsepersonell ikke er oppfylt. Departementet forklarer at forslaget 

innebærer videre at virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra kravet om autorisasjon 

eller lisens som helsepersonell for personell som skal dekke ekstravakter og 

korttidsvikariater. 

Dokumenter 

Høringsfrist: 28. januar 2022 

Vedtak: Marit Karlsen tar ansvar for høringen. 

  

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-forslag-til-endringer-i-forskrift-om-krav-til-og-organisering-av-kommunal-legevaktordning-ambulansetjeneste-medisinsk-nodmeldetjeneste-mv.-akuttmedisinforskriften/
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