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   Godkjent 15. februar 2017  
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  
 
I 
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 
 

Dato:   Tirsdag 17. januar 2017 

 

Møtested: Legenes hus   

 

Deltakere:  Tom Ole Øren, leder  

Kirsten Rokstad  
Christina Fredheim 
Kjartan Olafsson 
Egil Johannesen 
Sidsel Mordt Andreassen 
Nils Kristian Klev  
Elisabeth Stura  
Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin 
 

Referent:  Camilla Fagerholt 

 
 

Sak 1/2017: Leders 10 minutter 

 

 Referansegruppe i Norsk forening for allmennmedisin om overdiagnostikk 

 Møte med leder for helsesøstrene om fraværsreglene i videregående skole 

 Møte med Rådet for etikk - diskusjon om arbeidsprogram 

 Besøk av den Svenske legeforening som vil se på den norske fastlegeordningen  

 Tre møter med fysioterapiforbundet om samhandling og samarbeidsprosjekt 

 Møter i primærhelsegruppen i Legeforeningen 

 Workshop på Gardermoen om veileder om brukere med store og sammensatte behov 

 Møte med leder av Norsk medisinstudenters forening (nmf) 

 Kontaktmøte med KS ledelse 

 Møte om questback undersøkelse til medlemmer. 

 Møte i sentralstyreoppnevnt arbeidsgruppe om ledelse i primærhelsetjenesten 

 Møte i Troms legeforening om rekruttering 

 Media-trening  

 Arbeidsgruppe i Legeforeningen om prinsipp- og arbeidsprogram  

 Juridisk bistandsprosjekt 

 EPJ-løftet 

  "Branding fastlegeordningen" med Knut Braaten i Legeforeningen 

 Møte med kunnskapsministeren om fraværsreglene 

o Strategien videre  
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 Møte med praksiskonsulentordningen i helse sør-øst med Lars Duvaland 

 Henvendelse fra Torgeir Michalsen om praksisbesøk i fastlegepraksis 

 Henvendelse fra Sykepleierforbundet. 
 

Sak 2/2017: Politisk time og aktuelle saker 

 
 Satsningsområdet til sentralstyret om ledelse i primærhelsetjenesten  
 Veileder for ledelse i primærhelsetjenesten – samarbeid mellom KS og 

Legeforeningen 
 Gruppen som jobber med utvikling av den fagmedisinske aksen i 

Legeforeningen  
 Diskusjon om Allmennmedisin i utviklingsland   
 Rekruteringsmodellen i Hordaland – kombistillinger i noen år – en deltidsstilling 

der man jobber på andre legers lister samtidig og en deltidsstilling hvor man 
jobber med forebyggende arbeid. Legen er da under spesialisering.  

 Ny modul i ledelse – hva er viktig.    
 Sentralstyremøte 
 Nasjonalt forum – kvalitetskonferanse 
 Styremøte i UEMO 
 Digital dialog  
 EU-gruppen – en worck shop 
 Revidert grunnkurskatalog  
 Epj-løftet 
 Norsk forening for allmennmedisin har opprettet referansegruppe i 

velferdsteknologi  
 Møte i Helsedirektoratet om kvaliteten i reseptformidleren  
 Fagmøte ang mulitdose/elektronisk mulitdose  
 Startmøte en innbygger – en journal  
 Resertifisering og tellende kurstimer - rette en henvendelse til 

spesialitetskomiteen – Egil og Nils Kristian skriver utkast.  
 Møte i Helsedirektoratet om beslutningsstøtte til syke meldere 
 Møte i NOKLUS   
 Mars møtet i Florø  
 Vaglkomiteen 

 

Sak 3/2017: Referat fra styremøtet 

 
 Utkast til referat fra styremøte 24. november 2016 fulgte vedlagt innkallingen. 
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent.  
   

Sak 4/2017: Våruka 

 
Kurskomiteene orienterte om status for kursene. 
Kurskomite kurs i helsepolitikk: Kjartan Olafsson, Christina Fredheim og Sidsel Andreassen 
orienterte om status for kurset. 
Kurskomite ledelseskurs: Kirsten Rokstad og Nils Kristian Klev orienterte om status for 
kurset. 
Sosial komiteen: Egil Johannesen orienterer om status for det sosiale arrangementet. 
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Sak 5/2016: Avdeling for jus og arbeidsliv 

  
Avdelingsdirektør Lars Duvaland og seksjonssjef Aadel Heilemann fra avdeling for jus og 
arbeidsliv orienterte om sentrale saker for allmennleger.   
 

Sak 6/2017: Årsmelding 2016 

 
Disposisjon av punkt 10 i årsmeldingen – viktige saker i 2016. Utkast til saker som omtales 
basert på tidligere års årsmeldinger og referatene fra møtene i 2016.  

 Gjennomgang av hvilke saker som skal omtales i punkt 10 i årsmeldingen 
 Fordeling av skriveoppgaver 
 Frist for levering av utkast 

 
Utkast til disposisjon årsmelding 2016:  

1. Styret 
2. Landsrådet  
3. Allmennlegeforeningens representasjon i Legeforeningens landsstyre 
4. Allmennlegeforeningens representasjon i Legeforeningens sentralstyre 
5. Medlemskap 
6. Ordinært landsråd 2016 
7. Prisutdeling: Årets allmennlege 2016 
8. Styrets arbeidsprogram 
9. Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin sine kurs 
10. Viktige saker i 2016 

a. Arbeidet med stortingsmelding om primærhelsetjenesten 
b. Forhandlinger om takster, honorarer og egenandeler  
c. Rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen  
d. Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen  
e. Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Legeforeningen  
f. Statsavtalen 
g. Allmennleger i spesialisering - ALIS  
h. Finansieringsmodeller i allmennpraksis  
i. Fraværsreglene i videregående skole 
j. E-helse og IKT 
k. Legevakt  
l. Sykefraværsarbeidet  
m. Nettside, Facebook-side og medlemsbrev  
n. Internasjonalt arbeid 
o. Ledelse, herunder ledelsesutdanning (både AF og Legeforeningen)  
p. Turnustjeneste 
q. SKIL – senter for kvalitet i legekontor 
r. spesialistreglene 
s. Forskning  
t. Tilsynssaker 

11. 15. år med fastlegeordningen 
12. Stikkordsmessig oversikt over uttalelser styret har gitt i perioden 
13. Allmennlegeforeningens deltakelse i råd og utvalg  

 
Vedtak:  
Frist 2. februar 2017.  

a. Arbeidet med stortingsmelding om primærhelsetjenesten: Tom Ole Øren  
b. Forhandlinger om takster, honorarer og egenandeler: Nils Kristian Klev  
c. Rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen: Camilla Fagerholt 
d. Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen: Camilla 

Fagerholt  
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e. Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Legeforeningen – Kari Sollien 
f. Statsavtalen – Camilla Fagerholt  
g. Allmennleger i spesialisering - ALIS – Elisabeth Stura 
h. Finansieringsmodeller i allmennpraksis – Sidsel Mordt Andreassen 
i. Fraværsreglene i videregående skole – Tom Ole Øren 
j. E-helse og IKT – Kjartan Olafsson og Egil Johannesen  
k. Legevakt – Egil Johannesen: Oslo. Kari Sollien: KS 
l. Sykefraværsarbeidet – Kjartan Olafsson: Hedmark modellen og Christina 

Fredheim: Beslutningstøtte  
m. Nettside, Facebook-side og medlemsbrev: sekretariatet   
n. Internasjonalt arbeid: Kjartan Olafsson: UEMO og Tom Ole Øren: Nordisk 

ledermøte 
o. Ledelse, herunder ledelsesutdanning (både AF og Legeforeningen): 

Kirsten Rokstad og Nils Kristian Klev  
p. Turnustjeneste: Sidsel Mordt Andreassen 
q. SKIL – senter for kvalitet i legekontor: Kirsten Rokstad  
r. Spesialistreglene: Christina Fredheim 
s. Forskning: Kirsten Rokstad  
t. Tilsynssaker: Camilla Fagerholt  

 

Sak 7/2017:  Oppnevning av medlemmer i fondsutvalgene for Utdanningsfond II og III 

 
 Allmennlegeforeningen hadde til orientering mottatt brev fra Legeforeningen av 5. 

desember 2016 om oppnevning av medlemmer, med personlig varamedlem, til 
Utdanningsfond II og III for perioden 1.1. 2017 – 31.12. 2020. 

 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering. 
 

Sak 11/2017:  Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet 

 
. Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 28. november 2016 

hvor AF inviteres til å komme med forslag til et medlem i Legeforeningens utvalg for 
kvalitet og pasientsikkerhet. Funksjonstiden er til og med 31. august 2019. 

  
Svarfrist til sekretariatet senest 31. januar 2017. 

 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Elisabeth Stura. 
 

Sak 12/2017:  Initiativ fra Wonca 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post 12. januar 2017 fra Norsk forening for 

allmennmedisin om et initiativ fra Wonca, Dr Leusink ønsker kontakt med allmennleger 
med interesse for seksuell helse. (17/301) 

 
 Styret drøftet saken. 
 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslo et medlem til Norsk forening for 

allmennmedisin.  
 

Sak 13/2017:  Hvordan løfte og synliggjøre fastlegeordningen? 

 
 Tom Ole Øren orienterte om at Legeforeningen ønsker å bidra og lage strategi for 
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5 
videre utvikling av fastlegeordningen. Også med tanke på mediehåndtering. 
Arbeidsgruppen består av Tom Ole Øren, Petter Brelin, kommunikasjonssjef Knut 
Braaten, seksjonssjef Aadel Heilemann og rådgiver Sara Underland Mjelva.  Første møte 
i arbeidsgruppen er 1. februar 2017. (17/302) 

 
Styret diskuterte  

1. Hvordan kan vi bli flinkere til å "brande" fastlegeordningen? (hva er styrkene – og 
hva er svakhetene?) 

2. Hvilke områder har vi politikk på og hvor er det behov for å utvikle politikk? 
3. Hva er gode saker som kan frontes i mediene nå? 
4. Hva er de viktigste sakene fremover? 

 
Saken er sendt styret før møtet, og det er kommet innspill fra styremedlemmer. 
 
Styret diskuterte saken.  
 

Sak 14/2017:  Forslag om at AF ber om at aldersgrensen for fritak for legevakter fjernes 

 
  Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 30. november 2016 fra et medlem 

med oppfølgingsspørsmål vedrørende forslaget om at AF ber om at fritak for legevakt 
fjernes. (16/5602). 

  
  Styret drøftet saken.  
 
  Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer henvendelsen om at Allmennlegeforeningen ikke 

støtter ikke forslaget. 
  

Sak 15/2017: Forslag til vedtektsendringer fra ALIS-utvalget og arbeidsprogram 

   
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 22. november 2016 fra ALIS med  
forslag til vedtektsendringer i Allmennlegeforeningens vedtekter og forslag til 
arbeidsprogram. Saken er utsatt fra forrige styremøte.  
 

 Vedlagt innkallingen fulgte referat fra ALIS-utvalget med utkast til arbeidsprogram. 
 
 Elisabeth Stura la frem saken, og styret drøftet saken.  Styret ønsker at styret skal 

oppnevne en ALIS-representant. Dette skal normalt sett være utdanningskandidaten i 
styret.  

 
 Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer henvendelsen, og skriver utkast til vedtektsendring.  
 

Sak 16/2017: Vedrørende forvaltningsrevisjon av myndighetenes arbeid med å sikre 
god henvisningspraksis 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 12. januar 2017 fra Riksrevisjonen 

vedrørende forvaltningsrevisjon av myndighetenes arbeid med å sikre god 

henvisningspraksis. (17/303) 
 
 Riksrevisjonen gjennomfører for tiden en forvaltningsrevisjon om myndighetenes arbeid 

med å sikre god henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten. 
I den forbindelse planlegger de å gjennomføre spørreundersøkelser til både fastleger 
og sykehusleger. Det bes om Allmennlegeforeningens synspunkter og perspektiver på 
området, og håper dere har anledning til å ha en samtale med Riksrevisjonen. Det bes 
om tilbakemelding med noen tidspunkt som passer for AF. 
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 Styret drøftet saken. Dette er en fagmedisinsk sak også. 
 
 Vedtak: Camilla Fagerholt gir tilbakemelding om at Kirsten Rokstad, Tom Ole Øren, 

Petter Brelin, Tor Carlsen og Camilla Fagerholt deltar og gir forslag til tidspunkt.   
 

Sak 17/2017: Forslag til kandidater ved valg av president, visepresident og 
sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2017 i Ålesund 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 3. januar 2017 fra Legeforeningen hvor 

foreningsleddene anmodes om å fremme forslag til kandidater til valg av president, 
visepresident og sentralstyremedlemmer for perioden 1. september 2017 til 31. august 
2019. (17/304) 

 
 Bakgrunn: 

Legeforeningens valgkomité for perioden 2015-2017 er i gang med forberedelsene til 
valgene som skal finne sted på landsstyremøtet i Ålesund 30. mai – 1. juni 2017. 
Valgkomiteen skal i henhold til Legeforeningens lover § 3-2-1, 6 ledd legge frem forslag 
på kandidater til følgende verv: 

 
• president 
• visepresident 
• 7 øvrige medlemmer til sentralstyret 
• 3 varamedlemmer til sentralstyret 

 
I tråd med instruks for Legeforeningens valgkomité anmodes adressatene om å 
fremme forslag på kandidater fra lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedisinske 
foreninger, regionutvalg, Norsk medisinstudentforening og spesialforeninger. I tillegg 
kan det enkelte medlem av Legeforeningen sende inn forslag på kandidater. De som 
sender inn forslag, bes om å markere hvilke posisjoner de enkelte er foreslått til, og om 
kandidatene er forespurt.  Valgkomiteen skal gi landsstyret en kort oversikt over 
kandidatenes faglig bakgrunn, fagpolitiske interesser og tidligere tillitsvalgtarbeid i 
foreningen. Vi ber om at forslagsstillerne også informerer valgkomiteen om dette i den 
utstrekning de selv har kjennskap til disse opplysningene. 
 
Dokumenter. 

 
 Frist 25. april 2017. 
 
 Styret drøftet saken. 
 

Vedtak: Saken settes opp på møtet i februar og mars.   
 

Sak 18/2017: Innspill til ekspertgruppe for enklere tilgang og bedre utnyttelse av 
helsedata 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 1. desember 2016 fra Legeforeningen 

om innspill til ekspertgruppe for enklere tilgang og bedre utnyttelse av helsedata. 
 

Bakgrunn: 
Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte i juni 2016 et ekspertutvalg som skal 
utrede et bedre og mer effektivt system for behandling av helsedata. Utvalget skal 
vurdere både juridiske, organisatoriske og tekniske tiltak for å forbedre dagens system, 
som samtidig ivaretar de registrertes personvern. Utvalget ledes av fagdirektør Marta 
Ebbing i Folkehelseinstituttet. 

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Forslag-til-kandidater-ved-valg-av-president-visepresident-og-sentralstyremedlemmer-pa-landsstyremotet-2017-i-Alesund/
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Ekspertutvalget har åpnet for skriftlige innspill til sitt arbeid. Legeforeningen mottar 
gjerne foreningenes kommentarer til mandatet, særskilte tema eller problemstillinger 
som Legeforeningen bør utfordre utvalget på å gå inn i. 
 
Mandatet er bredt utformet, og det er store og kompliserte spørsmål utvalget skal 
besvare.  En viktig del av utvalgets arbeid vil være å identifisere de relevante 
problemstillingene. For eksempel må det vurderes om og hvilke konsekvenser for 
helsepersonells journalføring et nytt system for behandling av helsedata vil kunne ha. Et 
sentralt tema vil videre være hva slags råderett enkeltindividet skal ha over egne 
helseopplysninger ved bruk til ulike typer sekundærformål. Her vil en diskusjon om 
samtykkekrav, reservasjonsadgang eller ingen av delene, stå sentralt. Legeforeningen 
anbefalte i forbindelse med etablering av Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) 
at det måtte etableres en reservasjonsløsning via en digital publikumsportal. Denne 
løsningen er tatt i bruk ved innføringen av Nasjonal Kjernejournal, hvor erfaringen har 
vært at et meget begrenset antall borgere ønsker å reservere seg. Legeforeningen har 
derfor i forbindelse med KPR fremholdt at en reservasjonsløsning best vil ivareta et 
balansert forhold mellom hensynet til best mulig datatilgang og enkelte borgeres reelle 
og legitime behov for å unngå å få helsedata lastet opp i personentydige 
helseregistre. Legeforeningen ønsker særlig foreningsleddenes syn på disse forhold.   
 
Se høringsbrevet fra Legeforeningen for en oppsummering av utvalgets mandat og 
oppgaver. Mer informasjon finnes også på nettsidene til Helse- og 
omsorgsdepartementet.  
 
Høringsfrist: 15. desember 2016 
 
Da høringen hadde frist før styremøtet er den besvart før møtet.  
 

Sak 19/2017 Høring – NOU 2016:25. Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. 
Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? (Kvinnsland-utvalget) 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 13. desember om høring NOU 2016:25. 

Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap 
innrettes framover? (Kvinnsland-utvalget).(17/306). 

  
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt Kvinnsland-utvalgets sluttrapport på 
høring. 
 
Det vises til tidligere internhøring vinteren 2016, mens Kvinnsland-utvalgets arbeid 
pågikk. Legeforeningen mottok da 18 høringssvar, se lenke.  
 
Med utgangspunkt i foreningsleddenes synspunkter utarbeidet Legeforeningen et 
omfattende innspillnotat til utvalget 15. mars 2016. Notatet kan leses i sin helhet her. 
  
1. Legeforeningens viktigste kommentarer til Kvinnsland-utvalget 15. mars 2016 var: 
 
Behov for endringer i dagens styringsmodell. Legeforeningen mener en ny modell må 
bidra til at: 

 en eller annen form for regional forankring og samordning (enten regionale 
kontorer under eieravdeling i HOD eller foretak)  

 Helse Sør-Øst deles og at sykehus-Norge organiseres i 6 eller flere regioner,  
 antall styringslag reduseres (fjerne ett nivå),  
 dagens to styrenivåer reduseres til ett,  

https://legeforeningen.no/legeforeningen-mener/horinger/horing--invitasjon-til-a-gi-skriftlige-innspill-til-kvinnsland-utvalgets-arbeid/
https://legeforeningen.no/legeforeningen-mener/horingsuttalelser/2016/legeforeningens-innspill-til-kvinnsland-utvalget/
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 mer beslutningsmyndighet delegeres til sykehusene og at stedlig ledelse 

innføres, 
 finansieringsordningene for bygg blir mer hensiktsmessige enn den nåværende,  
 åpenhet, involvering, kvalitet og pasientsikkerhet vektlegges.  

 
2.       Kvinnsland-utvalgets forslag 
 
Det offentlige utvalget har nå levert sin rapport. Den kan lastes ned her.  
 
Kort oppsummert gir Kvinnsland-utvalget ingen entydig tilrådning til hvordan staten bør 
innrette sitt eierskap fremover. I viktige spørsmål er utvalget delt. Flertallet ønsker å 
videreføre dagens 4 regionale helseforetak. Halvparten av utvalget ønsker å fjerne 
styrene på HF-nivå. Den andre halvdelen er bekymret for maktsentralisering ved en slik 
endring, og går i mot forslaget. Et mindretall ønsker å dele Helse Sør-Øst.  
 
En nærmere beskrivelse av Kvinnsland-utvalgets forslag er presentert i høringsbrevet fra 
Legeforeningen. I høringsbrevet stilles det også spørsmål som er ønskelig at 
foreningsleddene tar stilling til i denne høringsrunden. 
 
Dokumenter. 
 
Frist: 6. februar 2017  
 
Tom Ole Øren hadde forberedt saken før styremøtet. Styret diskuterte saken. 
 
Vedtak: Tom Ole Øren skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.  
 

Sak 20/2017 Høring – Endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i 
virkeområdet for medleverforskriften 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 28. november 2016 fra Legeforeningen 

om høring – Endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for 
medleverforskriften. 

  
 Bakgrunn: 

I høringen foreslår Arbeids- og sosialdepartementet to endringer i Arbeidsmiljøloven: 1) 
Utvidet adgangen til å arbeide kveld og 2) Endringer i virkeområdet for 
medleverforskriften. Høringen er en oppfølging av Arbeidstidsutvalgets innstilling i NOU 
2016:1. Mandatet til dette utvalget var å vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene 
og praktiseringen av disse. Den grunnleggende arbeidsgivervennlige tilnærmingen til 
Arbeidstidsutvalgets flertall – og en rekke av de konkrete forslagene - ble møtt med 
sterk kritikk fra høringsinstansene, blant dem Akademikerne og Den norske 
legeforening. Flesteparten av utvalgets forslag har departementet valgt å følge opp 
med å nedsette nye utvalg, som i motsetning til Arbeidstidsutvalget også vil være 
representert med medlemmer fra arbeidstakersiden. Forslagene om mer fleksible regler 
for kveldsarbeid og endringer i virkeområdet for medleverforskriften, er de to eneste 
forslagene som følges opp med en ny høringsrunde.  
 
Det antas at det er særlig forslaget om mer fleksibelt kveldsarbeid som er mest aktuelt 
for Legeforeningen å uttale seg om. Som det framgår av høringsuttalelsen til 
Arbeidstidsutvalgets innstilling, er Akademikerne positive til forslaget. Legeforeningen 
omtalte ikke dette punktet i sin uttalelse til Akademikerne, se vedlegg på høringssiden. 
Høstens streik i sykehussektoren og den tilspissede situasjonen mellom arbeidsgiver og 
arbeidstaker kan tilsi at Legeforeningen denne gangen bør uttale seg spesielt om 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-2016-25-organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten/id2522590/
https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing--NOU-201625-Organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten-Hvordan-bor-statens-eierskap-innrettes-framover-Kvinnsland-utvalget/?uid=109160095226079102141030129176017061131133179102
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reglene om mer fleksibelt kveldsarbeid. Legeforeningen ber særlig om 
høringsinstansenes synspunkter på dette forslaget.  

 
Saken hadde frist før styremøtet, og var derfor besvart.  
 

Sak 21/2017 Høring - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 
(godkjenning av virksomhet og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten) 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 22. desember 2016 fra Legeforeningen 
om høring - forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 (godkjenning av 
virksomhet og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten). (17/308) 

 
 
 Bakgrunn: 

Helse- og omsorgsdepartementet erfarer at dagens ordning med godkjenning av 
sykehus ikke lenger fungerer etter sin hensikt og foreslår derfor å fjerne påbudet i 
spesialisthelsetjenesteloven om at sykehus skal være offentlig godkjent. Departementet 
mener at sykehusgodkjenningsordningen i dag ikke bidrar i særlig grad til forsvarlighet 
og kvalitet i spesialisthelsetjenesten. Det trekkes frem at det i dagens ordning gis 
godkjenning på grunnlag av forholdene på søknadstidspunktet. Etter 
godkjenningstidspunktet kreves det ikke ny godkjenning med mindre det skjer 
vesentlige endringer i helseinstitusjonen eller tjenestetilbudet. Departementet viser 
også til at det har skjedd en betydelig utvikling siden godkjenningsordningen ble 
opprettet. Enkelte avanserte spesialisthelsetjenester som tidligere forutsatte innleggelse 
og som bare ble utført ved sykehus kan nå utføres uten at pasienten blir innlagt. Disse 
helsetjenestene ytes av avtalespesialister og andre virksomheter som ikke er underlagt 
noe krav om sykehusgodkjenning, dermed vil det ifølge departementet ikke lenger 
være formålstjenlig med en egen godkjenningsordning avhengig av om pasientene er 
innlagt over natten eller ikke. 
 
Departementet mener andre tiltak og virkemidler er mer egnede til å bidra til 
kontinuerlig kvalitetsarbeid, men at spesialisthelsetjenesteloven også i fremtiden bør 
inneholde en hjemmel som sikrer at departementet av hensyn til kvalitetsforbedring, 
pasientsikkerhet, samfunnssikkerhet eller beredskap i forskrift kan stille krav om offentlig 
godkjenning for virksomheter og tjenester i spesialisthelsetjenesten. Det foreslås at 
departementets adgang til i forskrift å stille krav om godkjenning utvides slik at den 
omfatter alle virksomheter i spesialisthelsetjenesten, ikke bare helseinstitusjoner. 
 
Dokumenter.  
 
Høringsfrist: 15. februar 2017 
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen gir ikke svar.  
 

Sak 22/2017 Høring - Landsstyremøtet 2017: Planlegging av helsepolitisk debatt, 
aktuelle saker m.m. 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev 7. desember 2016 av fra Legeforeningen 

om høring- Landsstyremøtet 2017: Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker 
m.m. (17/309) 

 

Bakgrunn: 

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Forslag-til-endringer-i-spesialisthelsetjenesteloven--4-1-godkjenning-av-virksomhet-og-helsetjenester-i-spesialisthelsetjenesten/?uid=109160095226079102141030129176017061131133179102
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For å forberede landsstyremøtet best mulig har det vært vanlig å be Legeforeningens 
foreningsledd om forslag til vinkling på den helsepolitiske debatt og forslag til aktuelle 
saker. På landsstyremøtet 2015 ble det derfor besluttet at sentralstyret i skulle drøfte 
hvilke saker de mener bør behandles på landsstyremøtet, og deretter sende dette ut til 
organisasjonsleddene for å få deres synspunkter. Sentralstyret foreslår følgende tema 
på den helsepolitisk debatten: På tilliten løs. Foran stortingsvalget: Er vi på full fart mot 
et todelt helsevesen? Sentralstyret foreslår videre følgende tema under sak 9 Aktuelle 
tema:   
Sak 9.1                 Styrket primærhelsetjeneste 
Sak 9.2.                Arbeidslivsdebatt: Sammen er vi sterke 
Sak 9.3.                Organisering av den fagmedisinske akse i Legeforeningen 
Sak 9.4.                Styringssystemer i sykehus  
 
Legeforeningens landsstyremøte 2017 avholdes 30.5 – 1. 6 2017 i Ålesund. 
 
Se høringsbrevet fra Legeforeningen for nærmere beskrivelse av den helsepolitiske 
debatten og de aktuelle temaene.   
 
Høringsfrist: 30. januar 2017 
 
Tom Ole Øren hadde forberedt saken før styremøtet. Styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Tom Ole Øren besvarer henvendelsen, det understrekes at det er viktig at 
punkt 9.1 kommer med.  
 

Sak 23/2017 Høring - Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av fra Legeforeningen om høring- 

Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3. (17/310) 
 
 Bakgrunn: 

Denne høringen er en svært viktig del av det pågående arbeidet med endringen av 
spesialitetsstrukturen. Ny forskrift er nå fastsatt. Der er flere viktige elementer tatt inn 
etter innspill fra Legeforeningen. Slik den nye reguleringen blir, vil imidlertid 
læringsmålene være helt avgjørende for hvor velfungerende det samlede 
rammeverket for fremtidens spesialistutdanning blir. Det er flere viktige brikker som skal 
på plass.  
 
Forslagene til læringsmål for den enkelte spesialitet, inndelt i hovedmål og delmål, er i 
sin helhet utformet av spesialitetskomiteene i hver spesialitet i samarbeid med 
sekretariatet i Legeforeningen. På oppdrag fra Helsedirektoratet er det foretatt 
justeringer i de akademiske læringsmålene for enkelte spesialiteter, da direktoratet 
ønsket en harmonisering av utforming og innhold mellom sykehusspesialitetene. 
 
Viktig om høringsprosessen: Det er ønskelig at spesialitetskomite og fagmedisinsk 
forening innen hver spesialitet har nær kontakt og dialog ved utforming av høringssvar. 
Legeforeningen vil arrangere en felles høringskonferanse om læringsmålene 15. 
februar, sett av dato i kalender, der alle lederne for spesialitetskomiteene og de 
fagmedisinske foreningene vil bli invitert til å delta sammen med politisk og 
administrativ ledelse i Legeforeningen. Formålet med konferansen er å identifisere 
hvilke elementer som bør besvares felles og hvilke som bør svares opp av den enkelte 
spesialitet. Program for konferansen vil bli sendt ut i januar 2017. 
 
Det er ønskelig at spesialitetskomiteene og de fagmedisinske foreningene til 
konferansen 15.februar har identifisert aktuelle problemområder som bør drøftes på 
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tvers av spesialitetene. Dette for å samordne eventuelle høringssvar innen aktuelle 
områder der det er endringsbehov. Innen utvalgte områder der behov for justering av 
innholdet allerede er identifisert, vil sekretariatet invitere til møter med berørte 
spesialitetskomiteer også før høringskonferansen. Dette gjelder særlig der det er 
uklarhet om grensesnitt mellom to eller flere spesialiteter. 
 
Høringsarbeidet med læringsmålene er meget viktig og høyt prioritert i 
Legeforeningen. Læringsmålsteamet som er etablert i fagavdelingen vil hele tiden 
være til disposisjon slik det har vært under utforming av læringsmålene. Det vil bli lagt 
opp til at alle fagmedisinske foreninger/ spesialitetskomiteer laster opp egne 
høringsuttalelser både til Helsedirektoratet direkte og til Legeforeningen. 
Legeforeningen vil utarbeide en samlet uttalelse på grunnlag av innspillene.  
 
Se også høringsbrevet fra Legeforeningen for mer informasjon.  
 
Dokumenter. 
 
Høringsfrist: 1. mars 2017 
 
Christina Fredheim hadde forberedt saken til styremøtet, og styret diskuterte saken.  
 
Vedtak: Christina Fredheim skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post. 
 

Sak 24/2017 Høring – NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av fra Legeforeningen om høring – NOU 

2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet. (17/3012) 
 

Arbeids- og sosialdepartementet hadde sendt NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i 
arbeidslivet på høring. Samvittighetsutvalget ble oppnevnt i 2015 og bedt om å utrede 
forhold rundt arbeidstakeres og yrkesutøveres samvittighetsfrihet ved utførelse av 
arbeidsoppgaver. Utvalget har lagt særlig vekt på etiske og praktiske forhold. Det 
foreslås ingen konkrete lovendringer, men gis råd om hvordan det praktisk kan legges 
til rette for at den enkelte kan utføre sitt arbeid på en måte som er i overensstemmelse 
med egen samvittighet, samtidig som det tas tilstrekkelig hensyn til berørte parter som 
arbeidsgiver, kollegaer, kunder og pasienter. 
 
Samvittighetsvalget fraråder en generell lovfesting av reservasjonsrett i arbeidslivet og 
anbefaler at lovfesting av reservasjonsrett for spesifikke problemstillinger kun brukes 
unntaksvis. Når aktuelle og spesielt kontroversielle felt skal lovreguleres i framtiden, 
anbefaler utvalget at lovgiver samtidig foretar en avveining av de ulike hensynene for 
og imot reservasjon i det konkrete tilfellet, med utgangspunkt i utvalgets tre 
hovedkriterier.   
 
Se høringsbrevet fra Legeforeningen for en nærmere redegjørelse av hovedtrekkene i 
NOUen. 

 
Høringsfrist 20. januar 2017. 
 

 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til høringssvar fra Kirsten Rokstad. Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Kirsten Rokstad besvarer henvendelsen i tråd med diskusjonen i styret.  

 

Sak 25/2017 Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende 
rettigheter for personer med utviklingshemming 

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Laringsmal-for-de-medisinske-spesialitetene-del-2-og-3/?uid=109160095226079102141030129176017061131133179102
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 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av fra Legeforeningen om høring - NOU 

2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med 
utviklingshemming. (17/315) 

 
Bakgrunn: 
Barne- og likestillingsdepartementet har sendt NOU 2016: 17 På lik linje på høring. 
Utvalget fikk i oppdrag å utrede og fremme forslag til konkrete tiltak for å styrke 
grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming, slik at nasjonale 
politiske mål om likestilling og likeverd, selvbestemmelse, deltakelse og integrering 
innfris. Utvalget foreslår tiltak på åtte innsatsområder som de mener er nødvendige for 
at utviklingshemmede skal få oppfylt sine grunnleggende rettigheter på lik linje med 
andre. "God helse og omsorg" er et av innsatsområdene (kapittel 22). Utvalget 
anbefaler: 
1) En ny lovbestemmelse om rett til individuell tilrettelegging av helse- og 
omsorgstjenester 
2) Å styrke kapasitet og bemanning i habiliteringstilbudet 
3) Å utarbeide en veileder for helseoppfølging av personer med utviklingshemming 
4) Delsamarbeidsavtaler om habilitering 
5) Nye lovbestemmelser om barns beste 
6) Kvalitetssikring av tilbudet i avlastnings- og barneboliger 
 
Se høringsbrevet for nærmere utdyping av de ulike forslagene. Sekretariatet ønsker 
tilbakemelding på om tiltakene vil bidra til at utviklingshemmede får bedre helsehjelp, i 
helsetjenesten, og evt. hvilke andre forslag som kan sikre at denne gruppen blir bedre 
ivaretatt.  
  
Dokumenter  
 
Høringsfrist: 27. januar 2017 
 
Nils Kristian Klev hadde forberedt saken til styremøtet. Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Nils Kristian Klev skriver utkast til høringssvar som ferdigbehandles per e-post.  
 

Sak 26/2017 Høring - Oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til 
dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av fra Legeforeningen om høring - 

oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til 
undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. 

 
Bakgrunn: 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve kravet 
om henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få rett til stønad til for 
dekning av utgifter. Formålet er ifølge HOD å gjøre tjenesten mer tilgjengelig for 
brukerne. Tiltaket er en oppfølging av Primærhelsemeldingen.  
 
Det er i dag primært fastlegene som henviser til fysioterapi. Fysioterapeuten har i dag 
et selvstendig ansvar for oppfølging og behandling av egne pasienter. For mange 
pasienter medfører dagens ordning et legebesøk som ikke gir merverdi for oppfølging 
eller behandling. Konsultasjonen innebærer ekstra kostnad for både pasienten og 
folketrygden i form av egenandeler og refusjoner. I tillegg tar det lengre tid før oppstart 
av behandling hos fysioterapeut. Ved innføring av tiltaket vil fastlegen ifølge 

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---NOU-201617-Pa-lik-linje-Atte-loft-for-a-realisere-grunnleggende-rettigheter-for-personer-med-utviklingshemming/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
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departementet kunne spare verdifull tid til andre oppgaver og oppfølging av 
pasienter.  
 
Departementet arbeider også med en forskrift som skal regulere 
avtalefysioterapeutenes virksomhet, herunder kvalitets- og funksjonskrav. De to 
tiltakene skal implementeres samtidig. 
 
Sekretariatet ber særlig om tilbakemelding på hvordan dette vil ha innvirkning på 
samarbeidet mellom fastleger og fysioterapeuter, og evt. hvilke andre tiltak som må på 
plass for å sikre at dette blir bedre ivaretatt 

 
Høringsfrist: 25. januar 2017 
 
Egil Johannesen hadde forberedt saken til styremøtet, og hadde sendt ut utkast til 
høringssvar. Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Egil Johannesen skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.  
 

Sak 27/2017: Bruk av Allmennlegeforeningens nettside og sosiale medier      

 
Saker fra dagens møte som egner som en nettsak. 
 

Sak 28/2017: Eventuelt 

 
Ingen saker til eventuelt.  
 

 

Sak 30/2017: Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) 

  
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 13. januar 2017 fra Legeforeningen om 

høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). 
 

Bakgrunn: 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forskrift om et nytt 
kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Stortinget har vedtatt at det skal etableres 
et slikt register. Innen rammene av et godt personvern skal KPR ifølge HOD bidra til å gi 
pasienter og brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester og andre 
helsetjenester utenfor spesialisthelsetjenesten bedre kvalitet på diagnostikk og 
behandling, og styrke kunnskapsgrunnlaget for forebyggende arbeid. Registeret vil ha 
samme funksjon som Norsk pasientregister (NPR) har for spesialisthelsetjenesten.  
 
Om høringen: KPR skal bygges opp trinnvis og på sikt utgjøre et helhetlig register for 
kommunale helse- og omsorgstjenester. Departementet foreslår at det i forskriften tas 
inn en liste over hvilke opplysningstyper som skal kunne registreres i KPR. Det er tatt 
utgangspunkt i data som allerede registreres og rapporteres eller meldes til ulike 
systemer – først og fremst data som i dag meldes til IPLOS og KUHR. I tillegg skal 
registeret inneholde opplysninger fra blant annet helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
og fra tannhelsetjenesten. Det er et mål at registeret ikke skal medføre økt 
rapporteringsbyrde for virksomheter eller helsepersonell. I fremtiden vil en 
gjennomgående digital journalløsning for hele helsetjenesten være den viktigste 
datakilden for KPR ("én innbygger – én journal"). Departementet kommenterer i 
høringsnotatet at vesentlige funksjonelle mangler i eksisterende løsninger, samt 
problemer med kapasitet og kompetanse i kommunesektoren byr på utfordringer og 
at departementet derfor vurderer om staten i det videre arbeidet kan ta et større 
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ansvar for å bidra til koordinert IKT-utvikling på tvers av kommunene, i samarbeid med 
kommunenes aktører. Helseregisterlovens utgangspunkt er at den enkelte registrerte gis 
størst mulig anledning til å bestemme over opplysninger om seg selv. Departementet 
foreslår derfor at det skal være reservasjonsrett mot registrering av andre typer 
opplysninger enn de som i dag inngår i KUHR og IPLOS, med unntak av administrative 
opplysninger som det ikke skal være reservasjonsrett for. 
 
Legeforeningen har tidligere gitt innspill til utformingen og bruk av KPR. I dette 
høringssvaret var Legeforeningen tydelig på at et kommunalt pasient- og 
brukerregister kan gi nyttig informasjon om helsetjenesten, men er ikke tilstrekkelig for å 
oppnå kvalitetsforbedring. Legeforeningen mente også at KPR må spille sammen med 
praksisnært kvalitetsarbeid forankret i kliniske behov, og at KPR bør være basert på 
presumert samtykke med reservasjonsrett. Les Legeforeningens høringsuttalelse.  
 
Høringsfrist: 15. februar 2017 
 
Styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Kjartan Olafsson skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.  

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horingsuttalelser/2015/kommunalt-pasient-og-brukerregister-KPR/

