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Godkjent 15. september 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  
 
I 
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 
 

Dato:   Mandag 1. september 2016 

 

Møtested: Tromsø  

 

Deltakere:  Kari Sollien, leder 

Tom Ole Øren, nesteleder  
Kirsten Rokstad  
Christina Fredheim 
Kjartan Olafsson 
Sidsel Mordt Andreassen 
Nils Kristian Klev  
Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin 
 

Forfall:  Egil Johannesen 
 

Referent:  Camilla Fagerholt 

 

Sak 208/2016: Leders ti minutter 

 
 Valg av leder i Akademikerne 
 Kari Sollien, Petter Brelin og Marit Hermansen var på Almedalsveckan i tre dager 

i juli. Vi var invitert av den svenske legeforeningen for å snakke om 
fastlegeordningen. De organiserte et debattmøte og middagsmøter med 
svenske helsepolitikere. I løpet av høsten kommer flere av dem hit for å besøke 
norske praksiser og oss i foreningen.  

 Kari Sollien og Petter Brelin var på Stortinget og snakket med Stefan Heggelund 
(Høyre) om sykmeldingsarbeidet. 

 Kari Sollien har vært fem dager på Arendalsuka. Deltok i debatt om en spansk 
modell for organisering av helsetjenesten med ett forvaltningsnivå, og deltok i 
debattmøte om antibiotikaresistens.  

 Møter med valgkomiteen til Akademikerne, og de fleste av 
medlemsforeningene.  

 Informasjonsmøte på Ullevål på informasjonsmøte om ny rutine for Rhesustesting 
under svangerskapet  

 Internt møte i "primærhelsetjenestegruppa" på Legenes hus  
 Internt møte med idédugnad om videre finansiering av SKIL  
 Innlegg på 30årsjubileet til Ole Bergkurset.  
 PSLs årsmøte  
 Møte i styringsgruppen for beslutningsstøtte for sykmeldere  
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 Møte angående implementering av beslutningsstøtten  
 Møte i referansegruppen for EPJ-løftet -møte i Akademikerne N. Akademikerne 

har bestilt en utredning av problemstillingene knyttet til at så mange av våre 
næringsdrivende har enkeltmannsforetak, ikke andre selskapsformer. 

 

Sak 209/2016: Referat fra styremøtet 23. juni 2016 

 
Utkast til referat fra styremøtet 23. juni 2016 var sendt styret før møtet. 
 
Vedtak: Referatet ble godkjent.  
  
 

Sak 211/2016: Spørsmål i questback 

 
 Styret diskuterte questback på kursene. 
 

Vedtak: Questbakcene utarbeides i samarbeid med den enkelte kurskomite, og 
sendes kursdeltakerne første kursdag.  

 

Sak 212/2016: Evaluering av Solstrandkurset 2016 

 
Vedlagt innkallingen fulgte evaluering av Solstrandkurset.  
 
Styret diskuterte saken.  
 
Vedtak: Styret tok evalueringen til orientering.  

 

Sak 213/2016: Gaver til avtroppende deltakere i kurskomiteer  

 
 Styret diskuterte gaver til avtroppende deltakere i kurskomiteer.  
 

Styret er veldig fornøyd med den innsatsen kurskomiteene gjør i forbindelse med 
kursene.  

 
Vedtak: Man fortsetter gavepraksisen som har vært til nå.  

 

Sak 214/2016: Regnskapsrapport for 2. kvartal 2016 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte regnskapsrapporten for 2. kvartal 2016. 

Regnskapsrapporten for samme periode i 2015 lå også vedlagt til sammenligning. 
 
  
 Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til orientering.  
 

Sak 215/2016: Godtgjørelse ved møter og kurs i regi av fylkeslegen 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en henvendelse fra Buskerud legeforeining til 

fylkeslegen, og kommentarer fra flere fylker om godtgjøring av møter og krus i regi av 
fylkeslegen.  

 
Kari Sollien orienterte, og styret drøftet.   
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
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Sak 216/2016: Oversendelsesforslag fra landsrådsmøte 

 
Oversendelsesforslag fra Rune Burkeland-Matre: 

"AF arbeider for at kommunene etablerer lederstilling som skal besettes av lege 
fra allmennlegekorpset i kommunen. Stillingsstørrelsen avhenger av 
befolkningsstørrelsen."   
 

 Styret behandler forslagene fra landsstyremøtet: 
  

Forslag fra Karin Frydenberg og Hans Kristian Bakke som ble enstemmig vedtatt:  
 

"Landsrådet ber AF arbeide for at rammevilkårene for arbeid med rus- og 
psykiatritjenesten i kommunene bedres. 
Vi ser med uro på et eventuelt pålegg om opprettelse av akutte kommunale 
døgnplasser i rus- og psykiatri uten betydelig utvikling av faglige og økonomiske 
rammer i kommunene.  Vi krever at kommunene tilføres tilstrekkelige faglige og 
økonomiske ressurser før opprettelse av akutte kommunale døgnplasser i rus og 
psykiatri." 

 
 Tone Dorthe Sletten med støtte fra Eli Øvstedal la frem følgende forslag som ble 

enstemmig vedtatt:  
 

"Gratis helsetjeneste til alle under 20 år." 
 
Kåre Reiten la frem følgende forslag som ble enstemmig vedtatt:  
 

"For å sikrer rettsikkerheten for leger og kvaliteten på klagebehandlingen, skal 
Allmennlegeforeningen jobbe for at behandlingen ved klage på leger overføres 
fra fylkeslegen til regionalt utvalg. " 

 
Vedtak: Forslagene behandles under behandlingen av arbeidsprogrammet på 
arbeidsmøtet.  

 

Sak 217/2016: Program tariffkonferansen 

 
Styret diskuterte programmet for tariffkonferansen.  
 
Programmet for tariffkonferansen bygges over samme mal som de to siste årene med 
stort fokus på deltagelse fra førstelandsrådene og gruppearbeid. Styret diskuterte 
hvilke temaer som skal prioriteres og fordele ansvar for de ulike punktene.  
 
Vedtak:  
 

 Evaluering av normaltariff-forhandlingene og forberedelser til neste år ved Nils 
Kristian Klev 

 Primærhelseteam – ved Kari Sollien (gruppearbeid) 
 Oppgaver – samhandlingsmodul – Kirsten Rokstad (gruppearbeid) 
 Evaluering av ny særavtale og erfaringer med ny akuttforskrift – alle blir bedt om 

å forberede seg. 
 Orientering og diskusjon om pilotering av primærhelseteam 
 Forberedelse til reforhandling av rammeavtalen (herunder oversendelsesforslag 

fra J. Thesen) ved Tom Ole Øren (gruppearbeid) 
 Oversendelsesforslaget fra Gunnar Frode Olsen om listelengde og 

tilskuddsøkonomi  
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 Kort orientering om en innbygger og en journal og helseplatformen ved Kjartan 

Olafsson og EPJ-løftet ved Egil Johannesen 
 any other business 
 Komite til allmennlegeprisen  

  

Sak 218/2016: Arbeidsmøtet 2016 

 
 Programmet for arbeidsmøtet 2016 sendes styret.  
 

Styret går gjennom arbeidsprogrammet på arbeidsmøtet, og den enkelte forbereder 
status og veien videre  

  

Sak 219/2016: Gjennomføring av våruka 2017 

 
Kari Sollien orienterte om Legeforeningens arbeid med kurs og konferanser.  
 
Sekretariatet hadde hatt et møte med første landsråden i Troms, Jonas Lian, om det 
sosiale programmet til Våruka 2017.  Karin Wallin orienterte om de foreløpige planene: 
 
Mandag: 
ALIS-kveld på Yonas Piazza – rett ved Ishavshotellet 

Tirsdag: 
Aktiv ettermiddag 
Topptur – ben opp ski ned – buss ca. 40 min niste på bussen 
Ølsmaking i Tromsø 
Hundekjøring – en liten time unna – enkel mat underveis 
Vulkana (spabåt med sjøbad) ev med middag 
Topptur med gondol 
Fiske 

Jonas Lian utreder de forskjellige aktivitetene. Begrenset antall på hver aktivitet.  
Enkel middag på hotellet for de som ønsker det 

Onsdag: 
Middag på Skarven  
Lokal underholdning og eller foredrag/standup ved Dora Thorhallsdottir 

http://www.athenas.no/flx/foredragsholdere/dora-thorhallsdottir-
foredragsholder?gclid=CJvdjNyo684CFegMcwodNZ4Osg 

Torsdag:  
Festmiddag på Ishavshotellet 

Alle dager? Onsdag – fredag? 
Løpegrupper før kursstart 

 

Vedtak: Sekretariatet og Jonas Lian jobber videre med det sosiale programmet.  

Orientering: 
Det har vært møte med seksjon for medlemsfordeler om mulighetene for å 
gjennomføre våruka 2017 uten hjelp fra ekstremt byrå. De kjører nå et forprosjekt frem 
til slutten av august, og AF har mottatt forslag til pilotprosjekt for våruka 2017.  
Sekretariatet og styrelederne for AF og NFA har vurder forslaget og takket nei til å være 
med på piloten. 

http://www.athenas.no/flx/foredragsholdere/dora-thorhallsdottir-foredragsholder?gclid=CJvdjNyo684CFegMcwodNZ4Osg
http://www.athenas.no/flx/foredragsholdere/dora-thorhallsdottir-foredragsholder?gclid=CJvdjNyo684CFegMcwodNZ4Osg
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Sak 220/2016: Oversendelsesforslag 

  
Allmennlegeforeningen har mottatt svar fra Øystein Husby om oversendelsesforslaget 
hans på landsrådsmøtet og AFs svar til ham. 

 
Styret drøftet saken.  

 
   Vedtak: Kari Sollien og Tom Ole Øren besvarer henvendelsen og oversender den til 

spesialitetskomiteen for allmennmedisin.  
 

Sak 221/2016: Bruk av tjenester fra Pasientsky 

 
Allmennlegeforeningen sendte en henvendelse til avdeling for jus og arbeidsliv i fjor 
sommer (2015), hvor det ble bedt om en vurdering vedrørende Melin Medical og bruk 
av Pasientsky. 
 

 Vedlagt innkallingen fulgte brev fra Legeforeningen til Allmennlegeforeningen, og svar 
fra Datatilsynet. 

 
Vedtak: Styret tok saken til orientering  

 

Sak 222/2016: Fremtidige Hurtigrutekurs og Nidelvkurs 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 28. juni 2016 fra Norsk forening for 

allmennmedisin, hvor de videreformidler informasjon fra kurskomiteen i Hurtigrutekurset. 
og en e-post av 3. august 2016 om Nildelvkursets framtid. 

 
 Vedtak: Saken behandles på ledermøtet.  
 

Sak 223/2016:Tidsskriftet Fastlegen 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en forespørsel fra Rogaland media med en 
forespørsel til AF for å høre om AF har noen aktuelle saker det er ønske om å profilere ut 
mot fastlegene. 

Kari Sollien orienterte, og styret drøftet saken.  

Vedtak: Kari Sollien besvarer henvendelsen i tråd med diskusjonen i styret.  

Sak 224/2016: Invitasjon til å innlede på Forskningsrådets frokostseminar 12. september 
2016 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 15. august 2016 fra Forskningsrådet 

med invitasjons til å innlede om temaet: Allmennleger har et todelt ansvar med å være 
pasientens advokat og samtidig vokte fellesskapets ressurser. Hvilke dilemmaer kan 
ligge i dette todelte ansvaret? 

 
 Styret drøftet saken.  
 

Vedtak: Christina Fredheim innleder på seminaret.  
 

Sak 225/2016: Invitasjon til deltagelse på workshop om samvalg  
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 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en henvendelse av 23. august 2016 fra 

Legeforeningen med invitasjon til deltagelse på workshop om samvalg den 27. 
september 2015. Vedlagt innkallingen fulgte også tildelingsbrevet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet.  

 
 Kari Sollien orienterte, og styret drøftet.  
 

Vedtak: Camilla Fagerholt melder tilbake at ingen fra AF kan delta. 
 

Sak 226/2016: Fastlegeprosjektet-referansegruppemøte 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 18. august 2016 fra Ivar Halvorsen 

hvor det bes om en tilbakemelding fra AF på løsningen for oversikt og valg av fastlege.  
 
 Kari Sollien orienterte, og styret drøftet saken.  
 

Vedtak: Kari Sollien melder tilbake at venteliste på fastlegers liste kan være 
hensiktsmessig.  

 

Sak 227/2016: Prioriteringsmeldingen – henvisningsveilederen 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 2. august 2016 fra Ruth Grung, 

stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, hvor hun ber om Allmennlegeforeningens 
erfaring med henvisningsveilederen. (16/4465) 

 
Kari Sollien orienterte, og styret drøftet saken. Kirsten Rokstad orienterte om elektronisk 
henvisningsverktøy som brukes i Bergen. 

 

Sak 228/2016: Samarbeid med fysioterapeuter - mandat til pilotprosjekt 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 23. august 2016 fra Norsk forening for 

allmennmedisinsom om utvelgelse av medlem til arbeidsgruppe som skal utforme 
mandat til pilotprosjekt: samarbeid med fysioterapeuter.  

 
 Vedtak: Tom Ole Øren deltar fra Allmennlegeforeningen. 
 

Sak 229/2016: Krav til dokumentasjon ved fravær og tilrettelegging i kroppsøving 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av. 25. mai 2016 fra 

Utdanningsdirektoratet om krav til dokumentasjon ved fravær og tilrettelegging i 
kroppsøving 

 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Vurderes om saken tas med i prosjektet om legeerklæringen knyttet til fravær 

fra skolen. 
 

Sak 230/2016: FLO og økonomisk utvikling 2001 til 2015 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 18. august 2016 fra et medlem om 

FLO og økonomisk utvikling 2001 til 2015 
 
 Styret diskuterte saken.  
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Sak 231/2016: Partssammensatt utvalg som skal se på legevakt i Oslo kommune 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 24. august 2016 fra Legeforeningen 

med invitasjon til å delta i et partssammensatt utvalg som skal se på legevakt i Oslo 
kommune.  

 
Vedtak: Egil Johannesen deltar fra Allmennlegeforeningen. 

 

Sak 232/2016: Forslag til nye medlemmer i Tvisteløsningsnemnda 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 5. juli 2016 om 
forslag til nye medlemmer i Tvisteløsningsnemnda 
 
Svarfrist: Mandag 25. juli 2016.  
 
Allmennlegeforeningen sendte ikke inn forslag.  
 

Sak 233/2016: Høring - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - 
gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 3. juni 2016 om endringer i EØS-
forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs 
yrkeskvalifikasjonsdirektiv 
 
Bakgrunn:  
Legeforeningen har mottatt invitasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet om 
endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av 
endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.  
 
Om høringen: HOD foreslår i dette høringsnotatet endringer i forskrift om autorisasjon, 
lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre 
EØS-land eller fra Sveits (EØS-forskriften). I forslaget videreføres dagens ordning for 
godkjenning av yrkesutøvere utdannet i andre EØS-stater. Det foreslås enkelte tillegg 
og justeringer som er nødvendige for å gjennomføre direktivets minstekrav. 
 
Vi ber de interne høringsinstansene særlig om innspill på følgende punkter:  
 
1) Regulering av delvis adgang til yrkesutøvelse (høringsnotatet kapittel 11)  
 
2) Bestemmelser om profesjonskort (forskriftsforslaget §§ 20a til 20e og høringsnotatet 
kapittel 12) Det er foreløpig yrkene sykepleier, provisorfarmasøyt og fysioterapeut (i 
tillegg til eiendomsmegler og fjellfører), som omfattes av ordningen. Kommisjonen 
vurderer å innføre profesjonskort for blant annet yrkene lege og spesialsykepleier på et 
senere tidspunkt. Legeforeningen bør derfor allerede nå kommentere ordningen.  
 
3) Regulering av plikten til å varsle til andre lands myndigheter (forskriften § 28 og 
høringsnotatet kapittel 15)  
 
4) Regulering av språkkrav (høringsnotatets kapittel 14) 
 
Les mer om høringen   
 
Høringsfrist: 31. august 2016 – fristen var utsatt til 1. september 2016. 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endringer-i-eos-forskriften-om-godkjenning-av-helsepersonell---gjennomforing-av-endringer-i-eus-yrkeskvalifikasjonsdirektiv/id2501546/


 

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

23 10 90 10 • af@legeforeningen.no • Org.nr. 971 443 782 • Bankkto. 5076 09 05493 • www.legeforeningen.no/af 
  - 8 - 

8 
Kjartan Olafsson redegjorde for saken, og styret diskuterte.  
 
Vedtak: Kjartan Olafsson besvarer høringen.   
 

Sak 234/2016: Høring - oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og 
Oppgavemeldingen mv. 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 7. juni 2016 om 
oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. 
 
Bakgrunn: 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt et høringsnotat med forslag til lovendringer 
i forbindelse med oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og 
Oppgavemeldingen.  
 
Om forslaget: Høringsnotatet inneholder lovforslag knyttet til følgende oppgaver/tema:  
 
1) Krav om at kommunen må ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, 
helsesøster og jordmor (kap. 3.3). Helse- og omsorgstjenesteloven er i dag hovedsakelig 
profesjonsnøytral ved at den ikke lister opp spesifikke profesjoner som kommunen må 
ha knyttet til seg for å yte nødvendige helse- og omsorgstjenester. Regjeringen ønsker 
å endre dette og fikk tilslutning for forslaget fra Stortinget. Det tas sikte på at 
lovendringen skal tre i kraft 1. januar 2018. Det foreslås også å lovfeste at kommunene 
skal ha psykolog, ergoterapeut og tannlege. For disse tre gruppene tas det sikte på at 
lovendringene først skal tre i kraft fra 1. januar 2020.   
 
2) Etablering av en forsøksordning hvor kommuner kan få ansvar for å drifte 
distriktspsykiatriske sentre (DPS) (kap. 4). Regjeringen ønsker å etablere en 
forsøksordning som innebærer at kommuner kan få ansvar for å drifte 
disktrikspsykiatriske sentre på vegne av et regionalt helseforetak som fortsatt skal 
beholde det lovpålagte sørge for-ansvaret.  
 
Legeforeningen er i mot dette forslaget. Det er laget et policydokument i samarbeid 
med Psykologforeningen og Mental helse ungdom. Fagmiljøene mener virkemiddelet 
er uegnet. Innsatsen for pasienter innen psykisk helse og rus trenger et reelt løft. Å 
gjennomføre en strukturell reform gjennom overføring av driftsansvaret til kommunen vil 
ha store ulemper og risiko som klart overstiger mulige positive konsekvenser. Slik bildet 
er i dag er risikoen og omkostningene ved et slikt forsøksprosjekt så stor at det må 
unngås. Policydokumentet er tilgjengelig på Legeforeningens nettsider.  
 
3) Krav til ledelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (kap. 3.4) I 
høringsnotatet diskuteres behovet for å tydeliggjøre krav til ledelse i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten. Forslaget må ifølge HOD sees i sammenheng med Helse- 
og omsorgsdepartementets forslag til ny forskrift om styringssystem i helse- og 
omsorgstjenesten. Forskriften er foreslått å skulle erstatte forskrift 20. desember 2002 nr. 
1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten og inneholder direkte og indirekte 
krav til ledelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Etter en helhetsvurdering 
har departementet kommet til at det på det nåværende tidspunkt ikke er 
formålstjenlig å også foreslå lovendringer for ytterligere å tydeliggjøre krav til ledelse i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
 
Sentralstyret har styrket medisinskfaglig ledelse i kommunene som et satsingsområde i 
inneværende periode. Sekretariatet imøteser innspill til hvordan man kan sikre bedre 
og tydeligere ledelse i kommunehelsetjenesten.  
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4) Lovfesting av at kommunen skal ha veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten 
på tilsvarende måte som spesialisthelsetjenesten har overfor kommunene (kap. 3.3.) I 
Primærhelsetjenestemeldingen understrekes det at veiledning og kompetansedeling 
bidrar til bedre samhandling og kompetansebygging. Regjeringen ønsker derfor å 
innføre kommunal veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten. Den er i all hovedsak 
ment å tilsvare den veiledningsplikt som spesialisthelsetjenesten har overfor den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette innebærer blant annet at 
bestemmelsen retter seg mot helsepersonell som yter tjenester omfattet av helse- og 
omsorgstjenesteloven. Dette vil gjelde helsepersonell som er ansatt i kommunen, men 
også privatpraktiserende fastleger og fysioterapeuter. Veiledningsplikten skal gjelde 
"helsemessige forhold". Dette innebærer at plikten omfatter ethvert tiltak som angår 
pasienters fysiske eller psykiske helse.  
 
5) Tydeliggjøring av kommunens ansvar for pasient-, bruker- og pårørendeopplæring. 
I kap 3.5 foreslås det lovendringer for å tydeliggjøre ansvaret for pasient-, bruker- og 
pårørendeopplæring i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Kommunene 
pålegges å tilby nødvendig pårørendestøtte i form av avlastning, informasjon, 
opplæring og veiledning, og omsorgsstønad.  
 
6) Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og 
avverge vold og seksuelle overgrep (kap 3.6). Departementet hevder det er en uttalt 
oppfatning at vold og seksuelle overgrep i for liten grad avdekkes av helse- og 
omsorgstjenestene og at informasjon om dette i for liten grad videreformidles til politiet 
og barnevernet. Departementet foreslår derfor at det innføres en ny bestemmelse i 
helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og 
tannhelsetjenesteloven. Bestemmelsene foreslås å omfatte: 1) Ansvar for å ha særlig 
oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være utsatt for, eller kan stå i 
fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. 2) Ansvar for å legge til rette for at 
tjenestene blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.  
 
7) Lovendringer som er nødvendige for å overføre ansvaret for tannhelsetjenester fra 
fylkeskommunene til kommunene. I kapittel 5 foreslås lovendringer som er nødvendig 
for å overføre ansvaret for tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene. 
 
8) Tydeliggjøring av kontaktlegeordningen for alle helseinstitusjoner som omfattes av 
spesialisthelsetjenesteloven. I kapittel 6 foreslås det en lovendring for å tydeliggjøre at 
alle helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven, skal ha plikt til å 
oppnevne kontaktlege for pasienter som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og 
som har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss 
varighet. Plikten til å oppnevne kontaktlege for disse pasientene er i dag pålagt 
helseforetaket.  
 
9) Tydeliggjøring av kommunens plikter når det gjelder psykososial beredskap og 
oppfølging. I kapittel 7 foreslås det en lovendring av helse- og omsorgstjenesteloven § 
for å tydeliggjøre kommunens plikter når det gjelder psykososial beredskap og 
oppfølging. Forslaget innebærer i all hovedsak presisering av gjeldende rett.  
 
 
 
Høringsfrist: 1. september 2016 
 
Tom Ole Øren hadde skrevet utkast til svar som var sendt styret før møtet.  
 
Vedtak: Høringen besvares med uttalelsen Tom Ole Øren hadde skrevet.  
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Sak 235/2016: Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 24. juni 2016 om 
forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling (16/4344) 
 
Bakgrunn: 
 
Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i 
arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling. De fire konkrete endringene for å styrke 
vernet av varslerne er:  
 

 Alle virksomheter med mer enn ti ansatte blir pålagt å ha varslingsrutiner. 
Evalueringen av varslerinstitusjonen viser tydelig at det varsles mer og at 
varslerne blir behandlet bedre i virksomheter som har rutiner for varsling. 

 
 Innleid arbeidskraft skal også få et varslervern. Varslervernet i arbeidsmiljøloven i 

dag gjelder kun for virksomhetens egne ansatte. Ettersom innleide ikke har ikke 
noe stillingsvern hos innleier vil innleide i dag kunne være i en særlig sårbar 
situasjon dersom de sier fra om kritikkverdige forhold. 

 
 Myndighetene skal ha taushetsplikt om hvem som har varslet dem. Terskelen for 

å varsle offentlige myndigheter skal være lav. I dagens regelverk kan det 
oppstå situasjoner hvor det er uklart om varslerens identitet kan 
hemmeligholdes. Når myndighetene pålegges taushetsplikt, håper man flere vil 
våge å varsle. 

 
 Regjeringen skal samle varslingsreglene i et eget nytt kapittel i arbeidsmiljøloven. 

Det skal være lett å finne fram til varslingsreglene. Et eget kapittel skal 
synliggjøre at dette er et viktig tema.  

 
Regjeringen vil også sette ned en bredt sammensatt ekspertgruppe som skal gjøre en 
mer grunnleggende gjennomgang av dagens varslingsregler, og komme med forslag 
til hvordan varslervernet kan styrkes ytterligere. 
 

Høringsfrist: 31. august 2016  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar.  
 
 

Sak 236/2016: Høring - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for 
leger og tannleger (spesialistforskriften) 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 6. juli 2016 om forskrift om 
spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger. (16/4346) 
 
Bakgrunn: 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forslag til en ny forskrift 
om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger 
(spesialistforskriften). Forskriften skal erstatte spesialistgodkjenningsforskriften, 
turnusforskriften og generelle bestemmelser for spesialistutdanningen av leger. 
Forskriften skal regulere ny ordning for legenes spesialistutdanning. Forskriften har regler 
blant annet om aktørenes roller og ansvar i spesialistutdanningen, herunder 
Legeforeningens rådgivende rolle, om utdanningens innretning, om stillinger for leger i 
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spesialisering, om krav til utdanningsvirksomheter, om spesialistgodkjenning, om klage 
på vedtak og om overgangsordninger. 
 
Departementet tar sikte på at den nye spesialistforskriften skal tre i kraft 1. mars 2017, 
slik at de første legene kan starte opp i utdanningsstillinger i utdanningens første del fra 
september 2017. Spesialistforskriften skal deretter tre i kraft for utdanningens andre og 
tredje del 1. mars 2019.  
 
HOD fremmer ikke forslag om nye regler for spesialiseringene i allmennmedisin, 
arbeidsmedisin og samfunnsmedisin i dette høringsnotatet. Det fremmes heller ikke 
forslag om læringsmål i dette høringsnotatet. Forslag om dette vil sendes på egne 
høringer. Departementet ber særlig om høringsinstansenes synspunkter på noen 
utvalgte forslag. Se høringsbrevet fra Legeforeningen for nærmere beskrivelse av disse.  
 

Høringsfrist: 12. september 2016  
 
Christina Fredheim orienterte, og styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Christina Fredheim skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.  
 

Sak 237/2016: Høring - forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 21. juli 2016 om 
forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. 
(16/4318) 
 
Bakgrunn: 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forskrift om betaling fra pasienter 
for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Departementet skriver at bakgrunnen 
for forslaget først og fremst er at regelverket i dag er vanskelig å forstå for pasientene. 
Dagens forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved 
statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale 
helseforetak (forskrift om utgifter til poliklinisk helsehjelp) retter seg både mot pasienter 
og behandlingssteder. Forslaget til ny forskrift skal ifølge HOD bedre ivareta 
pasientenes behov for forutsigbarhet, samtidig som regelverket blir enklere og 
innebærer en avbyråkratisering.  
 
Høringsfrist: 1. september 2016  

 
Nils Kristian Klev orienterte, og styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Nils Kristian Klev besvarer høringen.  
 
 

 

Sak: 238/2016:Høring - Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene 
i del 1 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra legeforeningen av 14. juli 2016 om 
læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1(16/4349) 
 
Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å vedta læringsmål i spesialistutdanningen for leger. 
Direktoratet ber i denne høringen om innspill til utkast til læringsmål for de kliniske 
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fagene i del 1 av ny spesialistutdanning for legene - indremedisin, kirurgi, psykiatri og 
allmennmedisin.  
 
I tillegg til læringsmålene innen de kliniske fagene i del 1 kommer det også læringsmål i 
felles kompetansemoduler. Disse læringsmålene kommer til erstatning for de 
læringsmål/kompetansekrav i legerollen som i dag er knyttet til hver enkelt spesialitet. 
Både i del 1, 2 og 3 vil det bli vedtatt nye læringsmål som omhandler de medisinsk 
faglige kompetansene. Parallelt med denne høringen for de kliniske fagene i 
spesialiseringsløpet ser det sendt ut en høring på læringsmål for felles 
kompetansemoduler for hele i spesialistutdanningen. Helsedirektoratet anbefaler at 
høringsinstansene ser læringsmålene for de kliniske fagene og felles 
kompetansemoduler i del 1 under ett.  
 
Direktoratet ber om innspill på om valg og utforming av læringsmål er dekkende for 
kompetansebehovene i årene fremover, er godt forankret i kunnskapsgrunnlag og 
praksis for de respektive temaene, og er praktisk gjennomførbare. I høringsutkastet 
inngår også forslag til læringsaktiviteter og vurderingsformer knyttet til det enkelte 
læringsmål.  
 
Direktoratet skriver at informasjon om læringsaktiviteter og vurderingsformer er viktig for 
å kunne vurdere om læringsmålet er gjennomførbart, men direktoratet understreker at 
fordi læringsaktiviteter og vurderingsformer ikke skal vedtas, men kun anbefales av 
direktoratet, er disse ikke fokus for denne høringen. 
 
Svarfrist: 21. september 2016  
 
Christina Fredheim orienterte, og styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 239/2016: Høring - Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: Felles 
kompetansemoduler, del 1-3 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 21. juli 2017 fra Legeforeningen om 
læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: Felles kompetansemoduler, del 1-3.  
 
Bakgrunn:  
Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å vedta læringsmål i spesialistutdanningen for leger. 
Læringsmålene skal tas inn som vedlegg til ny forskrift om spesialistutdanning og 
godkjenning av legespesialister. Dette gjelder også for læringsmål i felles 
kompetansemoduler (FKM) som er kompetanser alle leger må ha for å fungere 
optimalt i legerollen. Gjennom St. prp 1 S 2015-2016 ga Stortinget sin tilslutning til at 
«…det i hele utdanningsløpet for legespesialister skal være gjennomgående 
kompetansemoduler i fag som er nødvendige for den moderne legerollen.» (s. 295). 
 
Temaene i FKM er etikk, systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, lovverk, 
forskningsforståelse, kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, kommunikasjon, 
brukermedvirkning, samhandling og opplæring av pasienter/pårørende. 
 
Direktoratet understreker at læringsmål i FKM kommer til erstatning for de 
læringsmål/kompetansekrav i legerollen som i dag er knyttet til hver enkelt spesialitet. 
Både i del 1, 2 og 3 vil det bli vedtatt nye læringsmål som omhandler de medisinsk 
faglige kompetansene. Parallelt med denne høringen for FKM i hele spesialiseringsløpet 
sender direktoratet ut en høring på læringsmål for de kliniske fagene i del 1 av 
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spesialistutdanningen. Samlet sett med læringsmål for del 1 blir altså behandlet i to 
parallelle høringer. 
 
Helsedirektoratet ber om innspill på om valg og utforming av læringsmål er dekkende i 
forhold til kompetansebehovene i årene fremover, er godt forankret i 
kunnskapsgrunnlag og praksis for de respektive temaene og er praktisk 
gjennomførbare. 
 
 
Høringsfrist: 21. september 2016.  
 
Christina Fredheim orienterte, styret diskuterte saken.  
 
Vedtak: Christina Fredheim skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post. 
 

Sak 240/2016: Høring - forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 21. juli 2016 om forslag til endringer i 
arbeidsavklaringspenger (16/4401) 
Bakgrunn: 
Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i 
folketrygdloven kapittel 11 om arbeidsavklaringspenger. Forslagene til endringer i 
arbeidsavklaringspengeordningen sendes på høring med sikte på at det skal kunne 
legges frem en lovproposisjon for Stortinget høsten 2016. Endringene presenteres med 
mål om at de samlet sett vil bidra til å styrke insentivene til arbeid og aktivitet og gjøre 
ordningen mer målrettet enn i dag. 
 
Høringsfrist: 21. september 2016.  
 
Sidsel Mordt Andreassen orienterte, og styret diskuterte saken.  
 
Vedtak: Sidsel Mordt Andreassen skriver utkast til svar som ferdigbehandles på neste 
styremøte. 
 

Sak 241/2016: Høring - Nasjonalt datasett for ambulansetjenesten 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 33. juni 2016 fra Legeforeningen om 
Nasjonalt datasett for ambulansetjenesten.  
 
Bakgrunn: 
Det har i lengre tid vært påpekt at det mangler nasjonal styringsinformasjon for 
aktiviteten i den akuttmedisinske kjede. Helsedirektoratet startet innsamling av data fra 
AMK-sentralene fra 2012, men felles nasjonale data for ambulansetjenesten mangler. 
Rapporten presenterer de helsefaglige behovene for felles registrering og nasjonal 
rapportering av informasjon om behandling og aktivitet i ambulansetjenesten.  
 
Forslaget vil ifølge direktoratet bidra som et grunnlag for elektronisk pasientjournal for 
ambulansetjenesten, nasjonal styringsinformasjon for behandling og aktivitet i den 
akuttmedisinske kjeden, og kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet i ambulansetjenesten.  
 
Direktoratet ber om tilbakemelding på om forslaget dekker behovet for 
dokumentasjon og rapportering i ambulansetjenesten lokalt, regionalt og nasjonalt. 
Direktoratet ber særskilt om tilbakemelding på kapittel 5.7 Bedømt tilstand og spør i 
høringsbrevet om en vurdering av om det vil være hensiktsmessig for 
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ambulansetjenesten å registrere bedømt tilstand eller konklusjonen på pasientens 
medisinske tilstand i ambulansejournalen i form av diagnose. 
 
Høringsfrist: 1. september 2016 
 
Kari Sollien orienterte, og styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen svarer ikke på denne høringen. 
 

Sak 242/2016: Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 28. juli 2016 om 
nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. 
 
Bakgrunn: 
Departementet ber om at innspill som gis til rapporten er konsise og følger rapportens 
oppbygging. Under følger rapportens inndeling og departementets ønsker om innspill. 
Rapporten er delt inn på følgende måte: 
 
1. Nasjonale mål og retningslinjer 
Vitenskapelig publisering foregår i en internasjonal kontekst. I formuleringen av 
nasjonale mål for åpen tilgang må Norge derfor forholde seg til hva som skjer i andre 
land og ikke minst i overnasjonale organer, spesielt EU. Dersom det er punkter som 
vurderes som å mangle ber vi om at dette kommer frem i høringssvaret. 
Departementet ber om respons på de syv nasjonale retningslinjene som er foreslått i 
rapporten. 
 
2. Tiltak og forutsetninger 
For å lykkes med å implementere retningslinjene og få til en raskest mulig overgang til 
åpen publisering, foreslår arbeidsgruppen en serie tiltak som skal bidra til å endre 
praksis både hos den enkelte forsker, i forskersamfunnet som helhet, hos forlag, og i 
forskningsutførende og forskningsfinansierende institusjoner og myndigheter. 
Arbeidsgruppen har forsøkt å balansere behovet for nasjonal styring og hensynet til de 
enkelte institusjonenes autonomi. Departementet ber om respons på de forelagte 
forslagene. 
 
3. Bakgrunn og drøfting 
Arbeidet for åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner har foregått i mange år. Det 
gjenstår mye arbeid før de forskningspolitiske målene på området er realisert, og 
arbeidsgruppen mener at det er en del av forskersamfunnets ansvar å få bedre 
fremdrift i dette arbeidet. I del tre av rapporten drøftes en del sentrale problemstillinger 
rundt arbeidet med åpen tilgang. Departementet ber om respons på den drøftingen 
som er gjort og ber samtidig om å belyse relevante aspekter som ikke er tatt opp i 
denne drøftingen.  
 
Høringsfrist: 25. september 2016. 
 
Vedtak: Kirsten Rokstad forbereder saken til neste styremøte.   
 

Sak 243/2016: Høring - Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 
er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering 

 
Høringsbrev og høringsnotat om krav om at leger i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering finner du på 
regjeringen.no.   

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---krav-om-at-leger-i-den-kommunale-helse--og-omsorgstjenesten-er-spesialister-i-allmennmedisin-eller-under-spesialisering/id2509718/
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Høringsfrist er 23. november 2016.  
 
Vedtak: Christina forbereder saken til oktorbermøtet.  

  

Sak 244/2016: Politisk time – utgikk 

 

Sak 245/2016: Mediebildet, Allmennlegeforeningens nettside og sosiale medier - utgikk 

 


