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Godkjent 12.oktober 2016 
 

 

 

 

Dato:   Torsdag 15. september 2016 

 

Møtested: Primosten, Kroatia  

 

Deltakere:  Kari Sollien, leder 

Tom Ole Øren, nestleder  
Kirsten Rokstad  
Christina Fredheim 
Egil Johannesen 
Kjartan Olafsson 
Sidsel Mordt Andreassen 
Nils Kristian Klev  
 

Forfall: Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin 
 

Referent:  Camilla Fagerholt 
 

 

Sak 246/2016: Politisk time 

 
 Styringsgruppe i E-helsedirektoratet – en innbygger og en journal  
 Arendalsuka 
 Årsmøte i Sogn og Fjordane 
 Innlegg på Høyres kommunalkonferanse     
 Frokostseminar i regi av Norsk forskningsråd 
 Styringsgruppemøte i Raskere tilbake 
 Møte i Turnusrådet 
 Møte i arbeidsgruppen – ledelse i primærhelsetjenesten  
 Rapport Agenda: kommunal legetjeneste – kan den ledes? 
 Styremøte i SKIL (Senter for kvalitet i legekontor) 
 Ledelseskurset 
 Kronikk om tilgjengelighet til privatpraktiserende psykologer 
 Nordisk ledermøtet  
 Møte om praksiskonsulentordningen (PKO) i helse sør-øst 
 Artikkel om influensa og forkjølelse 
 Arbeidsgruppen om fraværsgrensen i videregående skole 
 Vestfold legeforening  
 Arbeidsgruppe om legevakt i Oslo kommune 
 Praksiskompensasjonssaken  
 Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet om legers taushetsplikt når pasienten 

er lege, og at helsepersonelloven § 17 ikke kommer til anvendelse i disse 
tilfellende.     

 

Sak 247/2016: Leders ti minutter 

 
 Fraværsreglene i videregående skole 
 Legevaktkonferansen i Narvik 
 Frokostseminar på Stortinget om fysisk aktivitet på skolen 
 Foredrag for farmasøytstudenter – samarbeid mellom fastleger og farmasøyter 
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 Besøk fra Sverige 
 Møte på Stortinget om prioriteringsmeldingen  
 Møte i Akademikerne K 
 Antibiotika resistens  

 

Sak 248/2016: Referat fra styremøtet 1. september 2016 

 
 Utkast til referat fra styremøtet 1. september 2016 fulgte vedlagt innkallingen.  
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 
 

Sak 250/2016: Våruka 2017 

 
Allmennlegeforeningen har ansvar for ledelseskurset og kurs i helsepolitikk.   

 
 NFA ser på mulighetene for følgende kurs Våruka:  

 Grunnkurs A  
 Grunnkurs D 
 Hud 
 Søvn  

 
Vedtak:  
Kurskomiteen for ledelseskurset: Kirsten Rokstad og Nils Kristian Klev 
Kurskomiteen i helsepolitikk: Tom Ole Øren og Kjartan Olafsson. 
Hovedkomite: Egil Johannesen   
 

Sak 251/2016: Styremøte 14. og 15. februar 2017 i Sogn og Fjordane 

 
Sekretariatet hadde vært i kontakt med Sogn og Fjordane legeforening med spørsmål 
om medlemsmøte. De er positive til at AF styret deltar på er medlemsmøte 14. februar 
2016. 
 
Saker de er opptatt av: 

 Forhandlinger/lokale avtaler 
 Kommunereformen – sammenslåing av kommuner med ulike avtaler 
 Rekruttering  
 Legevakt  

 
Det ønskes primært at møte holdes i Florø.  
 
Styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Det foreslås at møtet endres til 27. og 28. mars 2016. 

 

Sak 252/2016: Tariffkonferansen 

 
Utkast til innkalling og program til tariffkonferansen var sendt styret før møtet.  
 
Styret gikk gjennom utkastet.  

 

Sak 253/2016: Advarsel fra Statens helsetilsyn 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt kopi av anonymisert vedtak om advarsel, klage 
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på vedtaket og nytt vedtak fra Statens helsetilsyn. 

 
 Legen reiste særlig spørsmål om hva synes Allmennlegeforeningen om:  

 Advarselen ble trukket "har ikke hadde fått epikrisen i sin helhet" – går ikke inn i 
de konkrete tilbakemeldingene fra legen 

 Hvilke føringer som gis av Helsetilsynet om hva en fastlege / spesialist i 
allmennmedisin kan gjøre av egne vurderinger uten at han har god 
ryggdekning fra sykehus-spesialist 

 Om saksbehandlingen 
 
Styret drøftet saken.   
 
Vedtak: Kari Sollien besvarer henvendelsen. Camilla Fagerholt retter en henvendelse til 
avdeling for jus og arbeidsliv om oppfølgingen av Stortingsmeldingen  

 

Sak 254/2016: 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. Saken var utsatt fra styremøte 1. september 
2016. 

 
 Styret drøftet saken. 
 

Vedtak: Camilla Fagerholt svarer at vi lager en fane med hvor vi beskriver 
forhandlingssystemet og grunnlaget på nettsiden.      

 

Sak 255/2016: Elektronisk innsending av reiseregninger for pasientreiser 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 2. september 2016 fra Helseforetakenes 

senter for pasientreiser ANS om elektronisk innsending av reiseregninger for 
pasientreiser. 

 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen sender informasjonen om elektronisk innsending av 

reiseregninger for pasientreiser i et medlemsbrev.  
 

Sak 256/2016: Henvisningsveileder 

 
Allmennlegeforeningen mottok 6. september 2016 denne melding via Facebook: 
"Er en henvisningsveileder som dette nyttig? Bærum sykehus, Ortopedisk avdeling, tar i 
mot pasienter fra hele landet. Denne veilederen er distribuert til alle fastleger i Asker og 
Bærum. Er det noen som kjenner til lignende veiledere? Vi er alltid ute etter å forbedre 
oss og ha en god dialog med fastlegene. Tilbakemeldinger mottas med takk, så også 
henvisninger. Vi har rekordkorte ventetider på kne- og hofteproteser og en flott stab. 
Hilsen Avdelingsoverlege ved Ortopedisk avdeling, Bærum sykehus." 
Lenke. 

  
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Egil Johannesen besvarer henvendelsen.  
 
 

 

http://www.vestreviken.no/fagfolk_/samhandling_/fastleger-henvisere_/henvisnings-og-oppfolgingsrutiner_/henvisnings--og-oppfolgingsrutiner-BS_/Documents/Henvisningsveileder%20Ortopedisk%20avdeling%20Bærum%20sykehus.pdf
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Sak 257/2016: Organisering av den fagmedisinske aksen i Legeforeningen 

 
Sentralstyret i Legeforeningen skal nedsette en arbeidsgruppe med mandat for 
vurdering og organisering av den fagmedisinske akse i Legeforeningen i samsvar med 
saksframlegget. I arbeidsgruppen inkluderes også representant fra 
Allmennlegeforeningen.  
 
Allmennlegeforeningen oppnevner en representant til arbeidsgruppen. (16/4787) 
 
Kari Sollien orienterte.  

 
Vedtak: Nils Kristian Klev deltar fra Allmennlegeforeningen i arbeidsgruppen om 
organisering av den fagmedisinske aksen i Legeforeningen.   

 

Sak 258/2016: Questback til medlemmene 

 
Sak 185/2016 ble diskutert på styremøte 23. juni 2016 hvor styret fattet følgende vedtak: 
Tom Ole Øren forbereder saken til møtet 15. september. 
Saken var først tatt opp på styremøtet 19. januar 2016 (Sak 8/2016). 

  
Det kan være behov for mer kunnskap om enkelte forhold ved legekontorene og 
legenes arbeidshverdag. Styret besluttet på styremøte 1. desember 2015 at Kari Sollien 
og Tom Ole Øren utarbeider forslag til undersøkelse som legges frem på dette 
styremøte. Forslaget var sendt styret før møtet.  
 
Vedtak:  
1. Hvilke spørsmål vil vi «miste» fra forrige IKU? 

a. Praksistype 

b. Kommunal samarbeidsavtale, 8.2 avtaler 

c. Årsverk hjelpepersonell 

d. Pensjonsavtale hjelpepersonell  

e. Arbeidsuker i året 

f. Avtalt åpningstid 

g. Arbeidstimer per uke 

h. Kommunal deltidsstilling, størrelse og type 

i. IKT-utgifter 

j. Andre aktuelle tema for spørreundersøkelsen 

2. Pensjonsavtale legen selv 

a. Fungerende samarbeidsutvalg, allmennlegeutvalg 

b. Samarbeid med kommuneledelse 

c. Samarbeid med samfunnsmedisinere i kommunen 

 
Undersøkelsen sendes ut høsten 2016.  

 
 Styret drøftet saken.  
 

Vedtak: Christina Fredheim, Kirsten Rokstad og Tom Ole Øren sitter i gruppa som jobber 
videre med spørsmålene   
 

Sak 259/2016: Søknad om individuell stønad til legemidler 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Helfo av 12. august 2016 om at 
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Helsedirektoratet opphever det generelle kravet om at behandlingen skal institueres 
av spesialist ved søknad om individuell stønad til legemidler. Dette innebærer at 
Allmennleger fra 1. september 2016 kan instituere og søke om individuell stønad på 
vegne av pasienten.   

 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering. 
 

Sak 260/2016: Bekymringer rundt regelverket for EU-veiledning 

 
 ALIS hadde rettet en henvendelse til Helsedirektoratet om bekymring rundt regelverket 

for EU-veiledning.  
 

Vedlagt innkallingen fulgte svarbrev fra Helsedirektoratet. 
 
Styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.   

 

Sak 261/2016: 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 hadde sendt utkast til uttalelse til styret før møtet. Andreassen 
orienterte, og styret diskuterte saken.  
 
Vedtak: Sidsel Mordt Andreassen besvarer høringen.  
  

Sak 262/2016: 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. (16/4403) 
 
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. 
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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. 
 
Kirsten Rokstad orienterte, og styret diskuterte saken.  
 
Vedtak: Kirsten Rokstad besvarer høringen.  
 

Sak 263/2016: Høring - Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur og størrelse 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 29. august 2016 om 
utredning av fylkesmannens fremtidige struktur og størrelse. (16/4775) 
 
Bakgrunn: 
Regjerningen besluttet våren 2015 at Kommunal – og moderniseringsdepartementet 
(KMD) skal gjennomføre en utredning av fremtidig struktur og størrelse for 
fylkesmannen. KMD har nå sendt en foreløpig rapport fra en prosjektgruppe på 
innspillsrunde. Mandat for utredningen har vært å utrede ulike modeller for 
fylkesmannens fremtidige struktur, avgrenset til geografisk inndeling av embetene med 
utgangspunkt i sannsynlige scenarier for kombinasjoner av ny kommunestruktur og ny 
fylkesstruktur. Utredningen består av fire hoveddeler. Først gjennomføres det en 
prinsipiell vurdering av spesifikke inndelingsbehov knyttet til fylkesmannens roller og 
oppgavetyper. Deretter følger en gjennomgang og analyse av dagens embeter mht. 
geografiske forhold, ressursbruk og kompetanse. Så gis det en drøfting av aktuelle 
reformprosesser og betydningen av disse for inndelingen av fylkesmannen. I siste del av 
utredningen skisseres og drøftes tre hovedmodeller for framtidig inndeling av 
embetene. 
 
Det er særlig aktuelt for Legeforeningen å kommentere på Fylkesmannens 
helseavdeling som del av tilsynsmyndighetene. Herunder å fremheve Legeforeningens 
erfaring med:  
 
- Stor fylkesvis variasjon i kompetanse, og utfordringer med å rekruttere nok kvalifisert 
helsepersonell 
- Uakseptabel lang saksbehandlingstid 
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Høringsfrist: 20. september 2016 
 
Kari Sollien orienterte, og styret diskuterte saken.  
 
Vedtak: Kari Sollien skriver utkast til svar som ferdigbehandles i e-post.  
 

Sak 264/2016: Mediebildet, Allmennlegeforeningens nettside og sosiale medier 

 
Styret drøftet mediebildet, nettsiden og Facebook. 
 
 

Sak 265/2016: Oppnevning til Rettshjelpsutvalget 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 12. september 2016 om oppnevning 

til Rettshjelpsutvalget - fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020  
 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
  

Sak 266/2016: Høring - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare 
pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern 

og TSB 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 13. september 2016 om endring i 
forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av 
betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB  
 
Bakgrunn: 
Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter gjelder i dag bare for 
utskrivningsklare somatiske pasienter. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår nå at 
forskriften også skal gjelde for pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmiddelavhengighet (TSB). HOD skriver at det at pasienter i psykisk 
helsevern har vært holdt utenfor ordningen, har gitt et uheldig inntrykk av at 
samhandlingsreformen ikke omfattet psykisk helse og rus, selv om behovet for 
samarbeid og samhandling kan være minst like stort for disse pasientene som for 
somatisk syke. Derfor foreslår departementet nå at forskrift om kommunal betaling også 
skal omfavne denne pasientgruppen. 
 
Se høringsbrevet fra Legeforeningen for en nærmere redegjørelse av hovedinnholdet i 
forskriften.  
 
Høringsfrist: 21. oktober 2016 
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Kari Sollien besvarer høringen.  
  

Sak 267/2016: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 13. september 2016 om nasjonal faglig 
retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
 
Bakgrunn: 
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Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til nasjonale faglige retningslinjer for 
skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Retningslinjene er en del av den 
nasjonale faglige retningslinjen for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  
 
Skolehelsetjeneste 0-5 år 
Retningslinjen for skolehelsetjenesten berører temaene helseundersøkelse og 
helsesamtale, undersøkelser knyttet til vold, overgrep og omsorgssvikt, samhandling 
med skole, oppfølging av elever ved behov (målrettede samtaler og hjemmebesøk) 
og andre overgripende tiltak. 
 
Helsestasjon for ungdom 
Retningslinjen for helsestasjon for ungdom (HFU) angir anbefalinger knyttet til 
kunnskapsnivå om ungdommers helse og aktuelle tilbud for ungdom, bevissthet rundt 
psykiske plager, tilbud om oppfølging, retningslinjer for kjønnsnøytralt språk i formidling 
og vurdering av tiltak for å nå gutter i større grad. Det anbefales også at helsestasjoner 
samarbeider med skolehelsetjenesten om å gjennomføre besøk for 
ungdomsskoleelever. Det anbefales å ha en lege tilgjengelig på helsestasjonen som 
drøftingspartner for de øvrige ansatte i HFU. Legen skal utføre spesifikke medisinske 
oppgaver og vurdere medisinske tilstander når kravet til faglig forsvarlighet tilsier det. 
Det anbefales at HFU er tilrettelagt for at ansatte kan legge inn og ta ut LARC. 
 
Direktoratet gjør oppmerksom på at det innen flere fagområder i tilbudet i 
skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom foreligger det allerede nasjonale 
faglige retningslinjer, veiledere og rundskriv. Disse er fortsatt gjeldene og lenket til i 
aktuelle anbefalinger. 
 
Høringsfrist: 24.oktober 2016 
 

 Vedtak: Sidsel Mordt Andreassen forbereder saken til neste styremøte.  
 

Sak 268/2016: Nord-Norge kurset 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 27. juni 2016 fra kurskomiteen til Nord-
Norge kurset.  
 
Leder av kurskomiteen ønsker ikke å fortsette.   
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen avvikler Nord-Norge kurset i den formen det har hatt til 
nå.  


