
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/aplf 
  - 1 - 

Godkjent 24. oktober 2017 

 

 

 

 
 

REFERAT FRA STYREMØTE  
 
I 
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 
 
Dato:   14. september 2017 
 
Møtested: Malaga 

 
Deltakere:  Tom Ole Øren, leder  

Nils Kristian Klev, nestleder 
Kirsten Rokstad 
Christina Fredheim 
Sidsel Mordt Andreassen 
Elisabeth Stura 
Ole Arvid Osmundnes 
Torgeir Hoff Skavøy 
 

Forfall:  Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin 
 

Referent:  Camilla Fagerholt 
 
Tilstede: Karin Wallin 

 
 

Sak 175/2017: Konstitusjon av nytt styre 

 
Tom Ole Øren ønsket velkommen.  
 
Styret og sekretariatet presenterte seg og sa litt om forventningene til neste 
styreperiode.  
 

Sak 176/2017: Praktisk informasjon 

 
 Karin Wallin gikk gjennom av møteplanen for 2017 og 2018. 

 
 Styret diskuterte deltagelse på foreningens time på kursene i 2018.  
 
 Vedtak:   

Nidelvkurset: Avventer 
Geilo: Tom Ole Øren 

 Solstrandskurset: Forespør Knut Arne Wensaas 
 Nord-Norgekurset: Avventer  
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Karin Wallin gikk gjennom den praktiske informasjonen og adresseoversikten. 
  
 

Sak 177/2017: Styrearbeid 

 
Tom Ole Øren orienterer om styrets arbeidsformer, og det ble åpnet for diskusjon.  
 
 Leders ti minutter 
 Politisk time 
 Høringsarbeid  
 Mediehåndtering  
 Medlemsstrategi  
 
Øren understreket viktigheten av god styrekultur med fokus på trygghet og 
takhøyde.  
 
Leder skal fokusere på hvilke temaer som er viktigs før aktuelle styremøte.  
 

Sak 178/2017: Oversikt over sentrale avtaler 

 
Camilla Fagerholt gikk kort i gjennom oversikt over sentrale avtaler:  

 
 Rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen om allmennlegepraksis i 

fastlegeordningen i kommunene 
 Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen om 

allmennlegepraksis i fastlegeordningen i Oslo kommune 
 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Legeforeningen for leger og 

turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i 
fastlegeordningen  

 Statsavtalen  Avtale mellom departementet, KS og de regionale helseforetakene 
og Legeforeningen om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal 
fastlegeavtale og spesialister med avtalepraksis. 

 
   

Sak 180/2017: Leders 10 minutter 

 
 Møte med avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Per Magne Mikaelsen om 

rekruttering og fastlegeordningen 
 Planleggingsmøte med redaktør i Dagen medisin, Markus Moe, om debatt 

om fastlegeordningen på tariffkonferansen på Gardermoen. 
 Primærhelsegruppen 
 Møte med PKO-nasjonalt arbeidsutvalg  
 Møte med Helsedirektoratet om årlig fastlegekonferanse arrangert av 

Helsedirektoratet 
 Sentralstyremøte 
 Årsmøte PSL, Oslo 
 Diverse media-virksomhet( FLO, rekruttering, helseforsikringer) 

 
Diverse reisevirksomhet: 

 Sør Trøndelag legeforening, allmennlegene, Trondheim  
 Åpning ALIS-VEST, Bergen  
 Årsmøte til samfunnsmedisinerne( LSA/NORSAM) i Trondheim 
 Årsmøte Vestfold legeforening  

 
 

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Avtaler/Avtalearkiv/Naringsdrivende/Fastleger-KS/Rammeavtalen-mellom-KS-og-Den-norske-legeforening-om-allmennpraksis-i-fastlegeordningen-i-kommunene/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Avtaler/Avtalearkiv/Naringsdrivende/Fastlege-Oslo-kommune/Rammeavtale-mellom-Oslo-kommune-og-Den-norske-legeforening-om-privat-allmennlegepraksis-i-fastlegeordningen-i-Oslo-kommune1/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Avtaler/Avtalearkiv/KS/SFS-2305/
http://normaltariffen.legeforeningen.no/normaltariff.xsp?id=&kap=kap0.0.3
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Sak 181/2017: Politisk time og aktuelle saker 

 
 Styremedlemmene sender inn kort oppsummering til af@legeforeningen.no 

senest ti dager før styremøtene 
 Møte i gruppen som ser på den fagmedisinske aksen i Legeforeningen 
 Styringsgruppa innkalling tid og sted HPV test. 
 Nurse-Family Partnership   
 Forskingsfond i Rogaland 
 Oppstart av ALIS-vest 
 Foredrag for farmasi studentene i Oslo 
 Operativ referansegruppe for det nasjonale kvalitetsindikatorsystem i 

Helsedirektoratet  
 Nasjonalt velferdsteknologi program i Helsedirektoratet 
 Møte med KS om spesialistreglene, utdanningsstillinger, vikar i praksis og 

primærhelseteam   
 

Sak 182/2017: Referat fra styremøtet 

 
 Utkast til referat fra styremøte 18. august 2017 fulgte vedlagt innkallingen.  
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 

Sak 183/2017: Policy notat om rekrutering 

  

Utsatt fra styremøte 17. august 2017 (sak 162/2017). 

 Nytt utkast til policynotat fulgte vedlagt innkallingen. 
 

Sidsel Mordt Andreassen orienterte, og styret diskuterte.  
 
 Vedtak:  

Sidsel Mordt Andreassen, Kirsten Rokstad og Camilla Fagerholt jobber videre og 
legger frem til neste styremøtet. 

 
Styret nedsatte følgende gruppe for å utarbeide utkast til bestillerdokument om 
fastlønn og næringsdrift (finansieringsmodeller): Sidsel Mordt Andreassen, Torgeir 
Hoff Skavøy og Christina Fredheim.  

 

Sak 184/2017: Questback legevakt, allmennlegeutvalget og samarbeidsutvalget 

 
Denne saken var oppe på styremøte 18. august 2017. (Sak 160/2017). Karin Wallin og 
Kirsten Rokstad orienterte.  

 
AF har fått for få svar til å bruke resultatene offentlig. Det er imidlertid viktig å gå 
nøye gjennom de skriftlige innspillene.  

 

Sak 185/2017: Tariffkonferansen 

 
 Allmennlegeforeningen skal ha tariffkonferanse 26. – 27. oktober 2017 på 

Gardermoen. 
Deltakere: 1. landsrådene og styret. I tillegg inviteres leder og nestleder av Norsk 
forening for allmennmedisin som observatører til konferansen. Leder av 
valgkomiteen og leder av Leger i samfunnsmedisinsk arbeid inviteres som gjester.  
 
Vedtak: Det enkelte styremedlem sender aktuelle spørsmål til debatten til Tom Ole 
Øren.  

mailto:af@legeforeningen.no
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Styret fastsetter agenda for tariffkonferansen.  

 Vedtak: Nils Kristian Klev og Tom Ole Øren lager utkast til program som 
ferdigbehandles på e-post.  

 
 

Sak 186/2017: Fellesmøte AF og NFA 

 
 Det er planlagt styremøter AF og NFA 23. – 24. november 2017. Møtene blir på 

Refsnes gods. 
  

De årene det er nye styrer har kommunikasjonssjefen i Legeforeningen vært på 
fellesmøtet og snakket litt om kontakt med media. Leder av samfunnspolitisk 
avdeling har snakket om arbeidet med helsepolitikk. Er det noen spesielle ønsker til 
årets fellesmøte? 
 
Vedtak: Saken tas opp på ledermøte AF og NFA.  

 

Sak 187/2017: Oversikt over råd og utvalg 

 
 Camilla Fagerholt gikk kort gjennom oversikt over de råd og utvalg 

Allmennlegeforeningen deltar i.  
 

Sak 188/2017: Kommunikasjon – yrkesforeningene 

 

 Allmennlegeforeningen vedtok 27. april 2016 at AF ønsket å delta i styrking av 
kommunikasjonsbistanden til yrkesforeningene i 2017.  
 

 Tom Ole Øren orienterte, og styret diskuterte saken.  
 
 Vedtak: Styret tok saken foreløpig til orientering, og det fattes vedtak før det har 

gått 12 måneder av prosjektet.  
 

 Sak 189/2017: Praksisbasert forskningsnettverk i allmennpraksis  

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 29. august 2017 fra Knut-Arne 

Wensaas, hvor han etterspør AFs holdning til prosjektet.  
 

 Vedlagt innkallingen fulgte også en kortversjon av søknaden, den er lettere å 
forholde seg til en den fulle søknaden som krever en del jobb å komme gjennom. 

 
 Tom Ole Øren orienterte, og styret drøftet saken.  

  
Her er en kronikk som prosjektleder Guri Rørtveit skrev i Dagbladet nylig. 
 
Vedtak: Kirsten Rokstad og Torgeir Hoff Skavøy skriver utkast til svar som 
ferdigbehandles på e-post.  
 

Sak 190/2017: Valg av landsrådsrepresentanter 

 

Karin Wallin gikk gjennom resultatene av valg av 

landsrådsrepresentantene.  
 

Sak 191/2017: Fordeling av primæransvar for fylker 

 

https://www.dagbladet.no/kultur/fastlegene-trenger-ogsa-forskning/68633711
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Styret fordeler primæransvar for fylkene mellom seg. 
 
Finnmark, Troms og Nordland: Sidsel Mordt Andreassen 
Nord Trøndelag og Sør Trøndelag: Ole Arild Osmundnes 
Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal: Torgeir Hoff Skavøy 
Hordaland, Rogaland: Kirsten Rokstad 
Aust-Agder, Vest-Agder og Østfold: Christina Fredheim 
Telemark, Vestfold og Buskerud: Nils Kristian 
Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark: Elisabeth Stura  
 

Sak 192/2017: Nedsettelse av kurskomiteer for ledelseskurs og kurs i helsepolitikk 

 
I forbindelse med våruka 2018 skal det nedsettes kurskomiteer for  

 Ledelseskurs: Nils Kristian Klev og Christina Fredheim  
 Kurs i helsepolitikk Kirsten Rokstad, Sidsel Mordt Andreassen og Ole Arild 

Osmundnes 
 

Sak 193/2017: Oppnevning av styrets representanter til Allmenlegepriskomiteen 
2018 

 
Landsrådet i Allmennlegeforeningen vedtok i 2008 å opprette ”fastlegeprisen”. 
Landsrådet endret i 2009 navnet til «Allmennlegeprisen». 
 
Prisen utdeles årlig under ordinært landsråd til et medlem som har gjort en særlig 
stor innsats for allmennmedisinen. Tildeling skjer etter vedtak i en komite bestående 
av to medlemmer fra styret, og to fra landsrådet. Styre og landsråd utpeker sine 
representanter til priskomiteen. 
 
Landsrådet utpeker sine representanter på tariffkonferansen i november. Styret skal 
utpeke to representanter. 
 
Vedtak: Torgeir Hoff Skavøy og Nils Kristian Klev.  
 

Sak 194/2017: Valg av Allmennlegeforeningens landsstyremedlemmer for perioden  
1. september 2017 til 31. august 2019 

 
 Vedlagt følger brev av 15. mars 2017 fra Legeforeningen om valg av nye 

landsstyremedlemmer for perioden 1. september 2015 til 31. august 2017, samt 
Legeforeningens lover.   

 
Styret skal velge syv representanter til landsstyret i tillegg til Tom Ole Øren og Kirsten 
Rokstad som er sentralstyremedlemmer. Det skal også velges varaer.  
1. landsrådene velger de geografiske representantene på tariffkonferansen i 
oktober.  
 
Vedtak: Styres representanter i landsstyret: Torgeir Hoff Skavøy, Sidsel Mordt 
Andreassen, Elisabeth Stura, Ole Arild Osmundnes, Christina Fredheim, Nils Kristian 
Klev og Jonas Lian. 
Vara: Tehua Michael Xu og Eli Øvstedal (skriv ferdig etter tariffkonferansen) 
 
 
 

Sak 195/2017: Oppnevning av medlemmer til Legeforeningens forhandlingsutvalg 
og tariffutvalg 
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Allmennlegeforeningen skal foreslå kandidater til representanter og 
vararepresentanter for de ulike forhandlingsutvalgene for sentralstyreperioden  
2017 – 2019. 
 
Vedtak: 
• Forhandlingsutvalget for KS og Oslo kommune: Tom Ole Øren (medlem) og 

Nils Kristian Klev (vara) 
• Forhandlingsutvalget Spekter; observatør og vara: Tom Ole Øren (medlem) 

og Nils Kristian Klev (vara) 
• Forhandlingsutvalget næringsdrivende og normaltariff;  

Nestleder Tom Ole Øren   
To medlemmer: Kirsten Rokstad og Nils Kristian Klev  
To varamedlemmer. Sidsel Mordt Andreassen og Christina Fredheim  

 

Sak 196/2017: Oppnevning av observatører til underutvalgene i Norsk forening for 
allmennmedisin 

 
 Allmennlegeforeningen kan oppnevne observatører med tale og forslagsrett til 

Norsk forening for allmennmedisins underutvalg: 
 

 Allmennmedisinsk utdanningsutvalg (AU); en observatør 
 Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU); en observatør og en vara  
 Allmennmedisinsk kvalitetsutvalg (KUP); en observatør  

 
AU har som mandat å fremme allmennmedisin i grunnutdanningen og fremme 
videre og etterutdanning. AU skal stimulere til og koordinere kurs, fremme 
allmennmedisinsk publisering og informasjonsformidling. Arbeidet skal utføres i nært 
samarbeid med styret i NFA, spesialitetskomiteen, universitetenes 
koordinatorkontorer og allmennmedisinske institutter og de lokale kurskomiteer. 

AU har som oppgave å være en ressursgruppe for kursarrangører og andre som i sitt 
arbeid med utdanningsaktiviteter for allmennleger har behov for bistand. Utvalgets 
medlemmer har bred erfaringer fra veiledning, undervisning og kursaktivitet, og 

bidrar gjerne med hjelp.   
Neste møte i Allmennmedisinsk utdanningsutvalg er tirsdag 6. oktober kl 1000-1500 
hjemme hos Sverre Lundevall i Spångbergveien 30 B, 0853 Oslo. 
 
Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) deler ut stipend to ganger årlig. Fondene 
støtter forskningsprosjekter innen allmennmedisin på ulike stadier. Mens AFU-
stipendet støtter prosjekter som er i en tidlig fase med midler inntil 6 måneder, 
prioriterer AMFF prosjekter som har et klart doktorgradspotensiale med midler inntil 

12 måneder av gangen. 
 
Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (KUP) er et underutvalg til 
NFA. KUP arbeider for høy faglig kvalitet i norsk allmennpraksis. Høy kvalitet 
innebærer at praksis er i tråd med tilgjengelig viten, at pasientene sikres delaktighet 
og innflytelse i beslutningsprosesser, at pasientene skånes for unødvendig risiko, at 
det sikres kontinuitet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, at 
praksis utøves med god ressursutnyttelse, at tjenestene er rettferdige og sikrer et 
likeverdig tilbud uansett geografi eller status, at pasientene og befolkningen har tillit 
til allmennlegetjenestene. 
 
Vedtak:  
 

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Om-oss/ARSMOTER-OG-ARBEIDSPROGRAM/Hovedutvalgene/Allmennmedisinsk-forskningsutvalg/
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 Allmennmedisinsk utdanningsutvalg (AU): observatør: Sidsel Mordt 
Andreassen 

 Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU): en observatør Ole Arild Osmundnes 
og vara Kirsten Rokstad 

 Allmennmedisinsk kvalitetsutvalg (KUP): observatør Elisabeth Stura 
 
 

Sak 197/2017: Oppnevning av representant til kontaktmøter med Finans Norge  og 
Statens pensjonskasse 

 
 Legeforeningen har representanter i Fagutvalget mellom Finans Norge og 

Legeforeningen og representanter i kontaktmøter med Statens pensjonskasse.  
 
For perioden 1. september 2015 til 31. august 2017 har Kari Sollien (AF) og Tom Ole 
Øren fra oktober 2016 vært oppnevnt av sentralstyret til ovennevnte.  
 
Allmennlegeforeningen skal fremme forslag på representant til kontaktmøter med 
FNO og Statens pensjonskasse for perioden 1. september 2017 – 31. august 2019.  
 
Vedtak: Tom Ole Øren deltar i kontaktmøtene med Finans Norge og Statens 
pensjonskasse.  
 

Sak 198/2017: Oppnevning av Allmennlegeforeningens representant til å delta på 
møtene i CPME 

 
 The Standing Committee of European Doctors (CPME) er en paraplyorganisasjon for 

de europeiske legeforeningene. Sentralstyret oppnevner Legeforeningens 
delegasjon til CPME bestående av presidenten og ett sentralstyremedlem med  

 
Vedtak: Tom Ole Øren deltar i CPME for AF.  

 

Sak 199/2017: Oppnevning til turnusrådet 

 
Turnusrådet er Legeforeningens rådgivende organ for turnustjenesten. 
Allmennlegeforeningen har en representant og en vara i turnusrådet. Frem til 31. 
desember er Sidsel Mordt Andreassen AFs medlem og Kristen Rokstad vara.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Elisabeth Stura (medlem) og Sidsel Mordt 
Andreassen (vara) til turnusrådet fra 1. januar 2018 til 31. desember 2019.   
 

Sak 200/2017: Oppnevning Fondsutvalget for Legeforeningens Utdanningsfond I 

 
Utdanningsfond I er Legeforeningens fond til videre- og etterutdanning av leger.  
 
Allmennlegeforeningen er representert med Tone Dorthe Sletten som medlem og 
Kristen Rokstad som varamedlem frem til desember 2017.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Tone Dorthe Sletten som medlem og Torgeir 
Hoff Skavøy som varamedlem i Fondsutvalget for Legeforeningens utdanningsfond I 
fra 1. januar 2018 til 31. desember 2019.  
 

Sak 201/2017: Oppnevning til allmennmedisinsk forskingsfond 

 
Fondet skal fremme allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinens premisser. 
 

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Fond-og-legater/Fond/Utdanningsfond/utdanningsfond-i/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Fond-og-legater/Fond/Allmennmedisinsk-forskningsfond/
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Allmennlegeforeningen er representert med Bjørn Nordang som medlem og Kristen 
Rokstad som varamedlem frem til 31. desember 2017. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Sidsel Mordt Andreassen som medlem og 
Ole Arild Osmundnes som varamedlem til allmennmedisinsk forskingsfond fra 1. 
januar 2018 til 31. desember 2021.  
 
 

Sak 202/2017: Konfliktutvalg for allmennmedisin 

 
Det er behov for at Allmennlegeforeningen oppnevner tre personer som kan sitte i 
et konfliktutvalg for allmennmedisin (KUA) som Legeforeningen kan kontakte i 
forbindelse med forhandlingene. Oppnevningen vil være i perioden frem til 31. 
august 2019. Det vil særlig være snakk om å delta på  
 

 Strategi for møter 
 Organiser eventuelle tiltak 
 Være kontaktperson 

 
Vedtak: Allmennlegeforeningen reoppnevnte Christina Fredheim, Ole Arild 
Osmundnes og Jonas Lian til konfliktutvalget for allmennmedisin fra 1. september 
2017 til 31. august 2019.  
 

Sak 203/2017: Høringsarbeid 

 
 Tom Ole Øren orienterte om Allmennlegeforeningens arbeid med høringer, og styret 

diskuterte.  
 

Det er viktig at ansvarlig for høringen sender utkast til styret senest tre dager før 
høringsfristen.  
 
Styret drøftet også samarbeidet om høringer med Norsk foreningsarbeid.  

 
 

 Sak 204/2017 Kravsinvitasjon - revisjon av hovedavtalen i Spekter pr 1.1. 2018 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 28. august 2017 
med kravsinvitasjon til revisjon av hovedavtalen i Spekter 

  
Svarfrist til Legeforeningen 25. september 2017  

 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen tok saken til orientering.  
  

Sak 205/2017: Høring: Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for 
helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits 

   
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 23. august 2017 om høring om 
forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med 
yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits. (17/4564) 

 
Bakgrunn: 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endring i forskrift om 
tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land 
utenfor EØS og Sveits. Den aktuelle forskriften trådte i kraft 1. januar 2017. Det følger 
av forskriften at helsepersonell utdannet i land utenfor EØS og Sveits må 
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gjennomføre enkelte tilleggskrav for å få autorisasjon. For leger stilles det krav om 
språkprøve, kurs i nasjonale fag, kurs i legemiddelhåndtering og fagprøve. 
Helsepersonell utdannet i land utenfor EØS og Sveits som gjennomgår 
kompletterende utdanning i regi av norske universiteter eller høgskoler, vil i enkelte 
tilfeller få opplæring og ha prøver som i sitt innhold tilsvarer kravene som er fastsatt 
for kurs og prøver etter forskriften. Helsedirektoratet fastsetter i dag innholdet i kurs 
og prøver, men er ikke gitt hjemmel i forskriften til å frita søkere fra å gjennomføre 
tilleggskrav.  
 
Departementet foreslår å endre forskriften slik at det åpnes for at Helsedirektoratet 
kan gi søkere fritak for tilleggskrav etter forskriften §§ 4 til 6, dersom de har 
gjennomgått kvalifiseringstiltak som oppfyller kravene til innhold fastsatt etter § 7. 
 
Dokumenter. 
 
Høringsfrist: 1. september 2017 
 
Saken er besvart på grunn av høringsfristen. 

 

Sak 206/2017: Høring – Ny personopplysningslov – gjennomføring av 
personvernforordningen i norsk rett 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 25. august 2017 fra 
Legeforeningen om høring – ny personopplysningslov – gjennomføring av 
personvernforordningen i norsk rett. (17/4652) 

 
 Bakgrunn: 

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til ny 
personopplysningslov, som gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett. EUs 
personvernforordning trer i kraft 25. mai 2018, og Norge er forpliktet til å 
implementere forordningen som en del av EØS-avtalen. Høringen er omfattende og 
av relativt teknisk karakter. Ettersom det dreier seg om en forordning, er det 
dessuten begrenset rom for nasjonale tilpasninger (reglene i forordningen må i 
hovedsak implementeres direkte i norsk lov). Der det åpnes for egne nasjonale 
regler, har departementet som utgangspunkt tatt sikte på å videreføre dagens 
regler.   

 
Når saken nå sendes på intern høring er det av disse grunner forståelig om 
foreningsleddene avstår fra å avgi høringssvar, eller avgrenser sine høringssvar til 
enkelttemaer. Sekretariatet vil utarbeide et høringssvar på vegne av foreningen. I 
den grad foreningsleddene ser det som relevant å svare på høringen, har vi laget et 
vedlegg til høringsbrevet der vi peker på aktuelle tema og de problemstillingene 
det er åpnet for innspill, og som vi antar at vil være av størst interesse. Når dette er 
sagt, er det naturligvis fullt mulig å kommentere på andre sider ved høringsforslaget 
også. 
 
Dokumenter  
 
Høringsfrist: 25. september 2017 

 
 Kirsten Rokstad orienterte, og styret diskuterte saken.  
 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 207/2017: Høring - Innspill til utvalget for samlet gjennomgang av tvangsreglene 
i helse- og omsorgssektoren (tvangslovutvalget) 

http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Forslag-til-endring-i-forskrift-om-tilleggskrav-for-autorisasjon-for-helsepersonell-med-yrkeskvalifikasjoner-fra-land-utenfor-EOS-og-Sveits/?uid=109160095226079102141030129176017061131133179102
http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing--Ny-personopplysningslov--gjennomforing-av-personvernforordningen-i-norsk-rett-/?uid=109160095226079102141030129176017061131133179102
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 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 10. juli 2017 fra Legeforeningen om 

høring - innspill til utvalget for samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og 
omsorgssektoren (tvangslovutvalget). 

 
 Høringsfrist: 29. august 2017.  

 
Allmennlegeforeningen besvarte ikke høringen. 
 

Sak 208/2017: Høring - Pakkeforløp psykisk helse og rus 

 
Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å 
utarbeide pakkeforløp for psykisk helse og rus. De tre første pakkeforløpene sendes 
nå ut på høring: 
 

1. Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
2. Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, voksne 
3. Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, barn og unge 

 
Direktoratet skriver at det er behov for anbefalinger knyttet til kartlegging og tiltak 
på flere områder innen somatisk helse og levevaner. Tre av disse områdene 
(kardiometabolske risikofaktorer, røykeavvenning, fysisk aktivitet) sendes nå på 
høring. I de ferdige pakkeforløpene vil det bli en tydelig kobling mellom somatisk 
helse og levevaner og de ulike pakkeforløpene. En egen ressursgruppe skal gi 
innspill og råd når det gjelder vold, overgrep og andre traumatiske erfaringer i 
arbeidet med pakkeforløpene. Dette arbeidet pågår og ferdigstilles til høsten. 
Helsedirektoratet ber spesielt om innspill på om utkastene: 

 Bidrar til å oppnå de fem overordnede målene 
 Fremstår som nyttige for brukere/pasienter, pårørende og tjenestene 
 Bidrar til god forløpskoordinering 
 Har målepunkter og forløpstider som er relevante og nyttige 

Forholdet mellom pakkeforløpene og pasient- og brukerrettighetsloven og annet 
relevant regelverk vil bli gjennomgått på nytt etter høringsrunden. 
 
Dokumenter 
 
Høringsfrist 29. august.  
 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarte ikke høringen 
 

Sak 209/2017: Eventuelt 

 
Det var ingen saker til eventuelt.  
 
 

Sak 210/2017: Forespørsel om kandidater til IT-utvalget 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra legeforeningen av 8. september 

2017 om oppnevning av medlemmer til IT-utvalget. 
 

Det er kort frist fordi svar ønskers å rekker fram før sentralstyremøtet 18. september og 
oppstartsmøte 27. september. Merk at noen av deres tidligere representanter i 
forrige IT-utvalg nå allerede har fast plass i kraft av rolle som Legeforeningens 
representant i nasjonale styrer, råd og utvalg, så det er mulig å få øket 

https://helsedirektoratet.no/horinger/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus-horing#høringsbrev
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representasjon. 
 
 Svarfrist 15. september 2017 
 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Torgeir Hoff Skavøy til IT-utvalget.  
 

Sak 211/2017: Kravsinvitasjon KS-hovedavtalerevisjon 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 8.september 

2017 om kravsinvitasjon til KS hovedavtalerevisjon. 
 

Vedtak: Allmennlegeforeningen sender ikke inn krav.  
 

Sak 212/2017: Ledelse av legetjenesten 

 
 Petter Brelin hadde den 10. september 2017 oversendt til Allmennlegeforeningen en 

e-post fra Jan Emil Kristoffersen. E-posten er et svar på en henvendelse fra Nils 
Kristian Klev i forhold til KS og punktene i ledelsesveilederen. 

 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: ?? 

 
Sak 213/2017: Akademikerne næringsdrivende 

 
Kirsten Rokstad sitter som Legeforeningens representant i Akademikerne 
næringsdrivende.  Rokstad ønsker avløsning. 
 
Vedtak: Torgeir Hoff Skavøy  
 


