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Godkjent 24. september 2015 
 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

 

Dato:   Torsdag 27. – 28. august 2015 

 

Møtested: Bergen 

 

Deltakere:  Kari Sollien  

Ivar Halvorsen, sak 203/2015 

Egil Johannesen 

Bjørn Nordang 

Kirsten Rokstad 

Tone Dorthe Sletten 

Ole Henrik Krat Bjørkholt 

Marit Hermansen  

  

Referent:  Camilla Fagerholt 

 

Til stede: Karin Wallin 
 

Sak 192/2015: Leders ti minutter 

 
 Møte med Landsforeningen uventet barnedød. De er opptatt av å få 

foreldrene raskt tilbake i jobb etter barnedød og ønsket å høre hva 
foreningen mener om sorg og sykmelding. 

 Møte om digital dialog i Helsedirektoratet.  
 Det har vært flere møter angående utredningen av kunnskapsgrunnlaget for 

stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten. 
 Møte med helseministeren om resolusjonene fra landsstyremøtet 
 Møte med Steinar Hunskår om den nye akuttmedisinforskriften, og 

konsekvenser av den. 
 Deltagelse på Arendalsuka  
 Sentralstyremøte  
 Spesialitet utdanningen, helseforetakene skal ha ansvaret herunder også 

allmennmedisin.  
 
 

Sak 193/2015: Referat fra styremøtet 18. juni 2015 

  
Utkast til referat fulgte vedlagt innkallingen. 
 
Kari Sollien orienterte om status vedrørende lederstudiumet på BI. 
 
Vedtak: Referatet ble godkjent. 
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Sak 196/2015: Normaltariffen og pasientbehandling 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt noen henvendelser om forbud mot 

kortgebyr (15/3707). Kopi av henvendelsene fulgte vedlagt innkallingen.  
 

Styret drøftet saken.  
 
Kari Sollien orienterte om at hun har sendt en henvendelse til avdeling for jus og 
arbeidsliv (JA) vedrørende betaling for sms tjenester. Camilla Fagerholt sender en ny 
henvendelse til JA om status i saken.   
 
Camilla Fagerholt besvarer henvendelsen fra Evensen.   
 
Vedtak: Styret følger opp saken.  

 

Sak 197/2015: Finansieringsmodeller i allmennpraksis 

  
Saken har tidligere vært drøftet i styremøter 25. februar, 11. mars og 26. mai 2015. 
Styret fortsatte drøftingen. 

  
 Vedlagt innkallingen fulgte dokument og tabell fra Bjørn Nordang og innspill fra et 

medlem. 
 

Dokument fra Tone Done Dorthe Sletten var ettersendt. 
 
Tone Dorthe Sletten orienterte, og styret drøftet saken.  
 
Styret vil be ALIS om innspill til punktet om rekrutering. 
 
Vedtak: Tone Dorthe Sletten jobber videre med dokumentet i tråd med diskusjonen i 
styret. Sender styret nytt utkast ca 15. september.  
 
 
 
 

 

Sak 198/2015: Endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter 

 
På landsrådsmøtet 6. mai 2015 ble det vedtatt endringer i Allmennlegeforeningens 
vedtekter.  
 

 Endringene ble sendt Legeforeningen den 22. mai 2015 for godkjenning. 
Legeforeningen godkjente endringene i brev av 16. juli 2015. AFs hjemmeside er 
oppdatert. 

 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering.   
 

Sak 199/2015: Regnskapsrapport 1. halvår 2015 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte regnskapsrapporten for 1. halvår 2015.  
 Til sammenligning fulgte også regnskapsrapporten for 1. halvår 2014.  
 
 Styret drøftet saken.  
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 Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til orientering.  
 

Sak 200/2015: Evaluering av Solstrandkurset 2015 

  
Vedlagt innkallingen fulgte evaluering av Solstrandkurset.  
 

 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Styret tok evalueringen til orientering.  
 

Sak 201/2015: Invitasjon til PSL’s årsmøte 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon av 1. juli 2015 til PSLs årsmøte.  

 
 På grunn av fristen er saken ferdigbehandlet per e-post, og Bjørn Nordang deltar på 

vegne av Allmennlegeforeningen.  
 
 

Sak 202/2015: Representanter til operativ referansegruppe i nasjonalt 
kvalitetsindikatorsystem 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 29. juli 2015 fra Legeforeningen 

vedrørende henvendelse fra Helsedirektoratet om oppnevning av representanter til 
operativ referansegruppe i nasjonalt kvalitetsindikatorsystem. 

 
 På grunn av fristen 20. august 2015 var saken ferdigbehandlet per e-post ved at 

Allmennlegeforeningen støttet Norsk forening for allmennmedisins forslag om at 
Torgeir Hoff Skavøy oppnevnes til referansegruppen.  

 

Sak 203/2015: Fastlegeprosjektet 

  
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 13. juli 2015 fra Legeforeningen om 

fastlegeprosjektet.  
 

Legeforeningen er representert i referansegruppen i fastlegeprosjektet med Ivar 
Halvorsen og Siri Næsheim (sekretariatet). Det er behov for avklaringer om hva som 
kan og bør benyttes fra HPR, herunder om tilbakekall av autorisasjon, om legen har 
veilederavtale m.v, 

  
 

Ivar Halvorsen orienterte om saken per telefon.  
 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Ivar Halvorsen tar med seg innspillene i det videre arbeidet i prosjektet.  
 

Sak 204/2015 Ledelse av primærhelsetjenesten 

  
Styret fortsetter diskusjonen om ledelse av primærhelsetjenesten. 
 
Tone Dorthe Sletten orienterte om arbeidet med ledelse av primærhelsetjenesten. 
Møte med universitet i Oslo om det videre arbeidet. Styret drøftet saken.  
Gruppe i Legeforeningen som jobber med lederutdanningen.  
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Kirsten Rokstad sender en henvendelse til avdeling for jus og arbeidsliv i 
Legeforeningen om Helse- og omsorgsdepartementets utvelgelse av deltakere til 
kurset på BI.  

 
. Allmennlegeforeningen hadde mottatt en søknad fra et medlem om økonomisk 

støtte til gjennomføring av Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten.  
 
 Vedtak:   
  
 

Sak 205/2015: Lederprogrammet for kvinner 

 
NHO søker etter nye deltakere til Female Future-programmet. NHO Female Future er 
et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i og 
ønsker å satse på. Egenandelen er 32 000 kroner per deltaker.  
 
Styret drøftet saken, og ønsker at Kari Sollien deltar i programmet. Hennes deltakelse 
vil komme foreningen til gode både som l leder og i forbindelse med utvikling av 
lederprogrammer for leger. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen dekker egenandelen til lederprogrammet dersom 
Kari Sollien får plass.  
 

Sak 206/2015: Primærmedisinsk uke 2016 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 13. august 2015 fra hovedkomiteen 
for Primærmedisinsk uke (PMU) 2016 med søknad om startkapital/driftstilskudd for å 
sikre PMUs fremdrift. 
 

 Styret drøftet saken. Tone Dorthe Sletten bemerket at hun mente summen var høy. 
 
 Vedtak: Det gis forskudd på kr 400 000,-.  Styret ønsker imidlertid en tilbakemelding 

på hvorfor det er behov for kr 1 200 000,- i forskudd før det genereres inntekter.  
 
 
 

Sak 207/2015: Vilkår i perifere distrikt  

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 9. juli 2015 fra et medlem 

vedrørende vilkår i perifere distrikt. (15/3691) 
 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Bjørn Nordang skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post. 
 

Sak 208/2015: Dekning av praksisutgifter og inntektstap ved deltagelse på 
tillitsvalgtmøter 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt kopi av svar til et medlem fra avdeling for jus 

og arbeidsliv i Legeforeningen om dekning av praksisutgifter og inntektstap ved 
deltagelse på tillitsvalgtmøter.  

 
Vedtak: Styret tok brevet til orientering.  

https://www.nho.no/Prosjekter-og-programmer/Female-Future/nye-runder-med-female-future/?utm_source=newsletter_26.juni.2015&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_all
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 AF hadde mottatt en henvendelse fra 1. landsråden i Akershus om honorar for 

tillitsvalgte.  Rette adressat er fylkesforeningen.  
 
 Vedtak: Kari Sollien besvarer henvendelsen.  
 

Sak 209/2015: Oppfølging - Stortingsmelding om primærhelsetjenesten 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 8. juli 2015 fra Legeforeningen om 

oppfølging av stortingsmelding om primærhelsetjenesten.  
 

I ovennevnte brev blir det bedt om tilbakemelding på gode og konkrete eksempler 
fra kommuner der det er etablert velfungerende samarbeidsordningen mellom 
fastlegene og kommunen innen 10. august 2015. På grunn av fristen var saken 
ferdigbehandlet per e-post og besvart til Legeforeningen 10. august 2015.(15/3533).  

  

Sak 210/2015: Juridisk spørsmål om lege som kaller seg allmennlege uten 
spesialisering 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en henvendelse med juridisk spørsmål om 
lege som kaller seg allmennlege uten spesialisering. Saken ble oversendt avdeling 
for jus og arbeidsliv i Legeforeningen for nærmere vurdering.  

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt svar av 26. juni 2015 fra Legeforeningen. 
 
 Styret drøftet saken. 
 
 Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer henvendelsen.  
 

Sak 211/2015: Oppnevning til kvalitetsfondet 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 23. juni 2015 fra Legeforeningen 

vedrørende oppnevning til kvalitetsfondet frem til 31. desember 2018 da Marit 
Hermansen har bedt om avløsning fra vervet.  

 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår at Petter Brelin oppnevnes som medlem til 

Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet frem til 31. 
desember 2018. 

 

Sak 212/2015 Honorering av fastlegearbeid 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt fra allmennlegeutvalget i bydel Nordre Aker 

av 2. juni om honorering av fastlegearbeid.  
 
 Vedtak: Styret tok brevet til orientering  
 

Sak 213/2015: Lovendringsforslag 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte brev fra Legeforeningen av 22. desember 2014 om 

innmelding av lovendringsforslag til landsstyremøte 2015. Saken ble behandlet på 
januar møtet (18/2015), og det ble vedtatt at det skulle settes opp en sak om 
lovendringer på styremøtet i august.  
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 Legeforeningens lover finner dere her.  
 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Styret hadde ingen endringsforslag på det nåværende tidspunkt. 
 
 

Sak 214/2015: Egenandeler på blå resept – utredningsoppdrag 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 11. august 2015. 

 
På grunn av fristen var saken er ferdig behandlet per e-post. 

 

Sak 215/2015: Høring - Endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i 
sentral helseforvaltning 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 22. juni 2015 om 
endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral helseforvaltning 
 
Bakgrunn:  
Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag 
til endringer i pasientskadeloven og omorganisering i sentral helseforvaltning. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet lov- og 
forskriftsendringer som følge av omorganisering i den sentrale helseforvaltningen. 
Videre foreslår departementet å endre navnet på Nasjonalt folkehelseinstitutt til 
Folkehelseinstituttet og å overføre myndighet innen skadedyrkontroll fra Nasjonalt 
folkehelseinstitutt til Helsedirektoratet. I tillegg foreslås følgende endringer:  
 

 Statens strålevern innlemmes som en etat i Helsedirektoratet 
 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell innlemmes i Helsedirektoratet  
 Forvaltningsoppgaver og arbeid med kvalitetsutvikling i helsetjenesten som 

ligger i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, overføres til 
Helsedirektoratet 

 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Statens institutt for 
rusmiddelforskning og sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet 
innlemmes i Folkehelseinstituttet 

 
Departementet foreslår også flere tiltak som de mener vil effektivisere 
pasientskadeordningen. Pasientskadenemnda skal som hovedregel settes med tre i 
stedet for fem medlemmer. Nemnda skal få større frihet til å organisere virksomheten 
sin. Den nedre grensen for hvilke erstatningskrav som skal behandles etter 
pasientskadeloven økes fra 5 000 til 10 000 kroner. Styret for Norsk 
Pasientskadeerstatning avvikles.  
 
Høringsfrist: 5. august 2015. 
 
På grunn av fristen var saken ferdigbehandlet per e-post. Allmennlegeforeningen 
levert sitt svar 6. juli 2015.  
 

Sak 216/2015: Høring - endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk 
pasientskadeerstatning 

https://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/dnlf-lover/den-norske-legeforenings-lover/
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 24. juni 2015 om 
endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning. 
 
Bakgrunn: 
Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om endring 
i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning. 
 
I høringsnotatet foreslås det å øke private helsetjenesters tilskudd til Norsk 
pasientskadeerstatning (NPE) til et nivå som sikrer at ordningen blir selvfinansierende. 
Det foreslås én modell der hele økningen legges inn fra 1. januar 2016 og én modell 
der økningen fases inn over fire år. 
 
Private helsetjenester har plikt til å bidra til finansieringen av Norsk 
pasientskadeerstatning (NPE), jf. pasientskadelovens §§ 7 og 8. De deler av private 
tjenesteyteres virksomhet som er finansiert gjennom avtaler med det offentlige, 
regnes i denne sammenheng med i den offentlige helsetjenesten. 
 
Nivået på tilskuddene fra private helsetjenester er fastsatt i forskriftens § 10. 
Tilskuddssatsene er differensiert etter helsepersonellgruppers statistiske risiko forvolde 
pasientskader og skadeomfang. Kirurger er for eksempel i den høyeste risikogruppen 
mens omsorgsarbeidere er i den laveste risikogruppen.  
 
Departementet sendte 29. april 2015 på høring et forslag til forskrifter om fritt 
behandlingsvalg. Forslaget presiserer at helsetjenester som omfattes av fritt 
behandlingsvalg etter spesialisthelsetjenesteloven § 4-3 skal anses som offentlige 
helsetjenester etter pasientskadeloven. 
 
Høringsfrist: 23. september 2015 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.   
 

Sak 217/2015: Høring – demensplan 2020 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 24. juni 2015 
demensplan 2020. 
 
Bakgrunn: 
Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om 
demensplan 2020.  
Målet med demensplan 2020 er å skape et samfunn som tar vare på og integrerer 
personer med demens i fellesskapet.  
 
Med bakgrunn i brukeres og pårørendes innspill, uløste utfordringer fra dagens plan 
og ny kunnskap, foreslås det fem hovedgrep for å bedre tjenestetilbudet til personer 
med demens og deres pårørende: 

 Forebygging 
 Diagnose til rett tid og tett oppfølging etter diagnose 
 Aktivitet, mestring og avlastning  
 Pasientforløp med - systematisk oppfølging og tilpassede tjenestetilbud 
 Involvering og deltakelse 

 
Høringsfrist: 9. august 2015  
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På grunn av fristen var saken ferdigbehandlet per e-post. Allmennlegeforeningen 
besvarte ikke høringen.  
 

Sak 218/2015: Høring - Protokoll til oviedokonvensjonen om bruk tvang i psykiatrien 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 1.juli 2015 om 
protokoll til oviedokonvensjonen om bruk tvang i psykiatrien 
 
Bakgrunn: 
Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om protokoll til 
oviedokonvensjonen om bruk tvang i psykiatrien. 
 
Europarådet jobber i disse dager med å utvikle en protokoll til den bioetiske 
konvensjon (Oviedo-konvensjonen). Protokollen omhandler om bruk av tvang i 
psykiatrien. Les vedlagte høringsbrev, utkast til protokoll og utkast til «explanatory 
report» (merknader/ rundskriv til protokollen).  
 
Helsedirektoratet ber om at høringssvar skrives på engelsk. Vi oppfordrer derfor 
høringsinstanser til å gjøre det samme.   
 
 
Høringsfrist: 19. oktober 2015 
 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.   
 
 

Sak 219/2015: Høring - anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved 
kjønnsdysfori 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 1.juli 2015 om 
anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori 
 
Bakgrunn:  
Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om 
anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring anbefalingene fra en 
ekspertgruppe om organisering av helsetjenester knyttet til kjønnsinkongruens og 
kjønnsdysfori. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte 
Helsedirektoratet i desember 2013 en ekspertgruppe. Gruppen ble bl.a. bedt om å 
vurdere hvilke kriterier som bør gjelde for endring av kjønn, herunder hvorvidt kravet 
om sterilisering bør bortfalle og konsekvenser av et eventuelt bortfall av kravet. 
Ekspertgruppen fikk også i oppgave å gjennomgå eksisterende utrednings- og 
behandlingstilbud til personer som opplever kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori. 
Videre skulle gruppen vurdere behovene for, og foreslå endringer i, dagens pasient- 
og behandlingstilbud, samt eventuelle andre tiltak for å sikre helhetlige og gode 
pasientforløp i alle deler av helsetjenestene.  
 
Ekspertgruppens rapport «Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn». Utredning av vilkår 
for endring av juridisk kjønn og organisering av helsetjenester for personer som 
opplever kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori ble avlevert 10. april i år. 
 
Høringsfrist: 19. oktober 2015  
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Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 220/2015: Høring - fritt rehabiliteringsvalg 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 1.juli 2015 om 
fritt rehabiliteringsvalg 
 
Bakgrunn:  
Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om fritt 
rehabiliteringsvalg. 
 
I april 2013 fikk Helsedirektoratet i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å 
utrede mulige løsninger for å gi pasienter og brukere anledning til å velge hvor de 
skal motta opptrening og rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå. Direktoratet 
ble bedt om å beskrive ulike faglige problemstillinger, og utrede juridiske, 
organisatoriske og økonomiske konsekvenser. Svar på oppdraget kom i juni 2013. Et 
oppfølgingsoppdrag ble gitt i august 2013 og svar på dette oppdraget ble mottatt i 
april 2014.  
 
I prosjektet etablerte direktoratet en intern referansegruppe, en ekstern 
arbeidsgruppe og en ekstern referansegruppe. Den eksterne referansegruppen var 
sammensatt av representanter for de private rehabiliteringsinstitusjonene, 
brukerorganisasjonene, profesjonsorganisasjoner og kommunene. Helsedirektoratet 
overleverte rapporten til Helse- og omsorgsdepartementet den 16.04.14. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet signaliserte i Prop. 56 L (2014-2015) om endringer i 
pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt 
behandlingsvalg) at departementet tok sikte på å gjennomføre en høring i 2015 av 
forslag om å oppheve unntaket i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 femte ledd. 
Dette unntaket innebærer at private rehabiliteringsinstitusjoner ikke er omfattet av 
retten til fritt behandlingsvalg etter § 2-4.  
 
Departementet foreslår i dette høringsnotatet at retten til fritt behandlingsvalg skal 
omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale 
helseforetak. Endringen innebærer også at rehabilitering senere kan fases inn i den 
nye godkjenningsordningen, som er en del av fritt behandlingsvalg. Det innebærer 
at pasienter med rett til nødvendig spesialisthelsetjeneste kan velge rehabilitering 
innenfor det offentlige helsevesenet eller hos private rehabiliteringsinstitusjonene 
som har avtale med et regionalt helseforetak.   
 
 
Høringsfrist: 21. september 2015 
 
 
Ole Henrik Krat Bjørkholt hadde sendt utkast til svar til styret før møtet. Han 
redegjorde, og styret diskuterte saken. 
 
Vedtak: Saken besvares med svaret til Bjørkholt.    
 

Sak 221/2015: Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 2. juli 2015 om 
forslag til lov om endring av juridisk kjønn 
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Bakgrunn: 
Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag 
til lov om endring av juridisk kjønn. 
 
Forslaget skal gjøre det enklere å endre juridisk kjønn og innebærer blant annet at 
dagens krav om sterilisering og medisinsk behandling fjernes som vilkår for å få 
endre juridisk kjønn. Forslagene i høringsnotatet tar utgangspunkt i anbefalingene 
fra en ekspertgruppe i rapporten Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn (se eget 
høringsbrev fra Legeforeningen av 1. juli 2015). På noen områder skiller imidlertid 
departementets forslag seg fra ekspertgruppens anbefalinger. 
 
Norge har over lang tid stilt omfattende medisinske krav til den som ønsker å endre 
sitt kjønn i Folkeregisteret (personens ”juridiske kjønn”). Det er blant annet stilt krav 
om irreversibel sterilisering og kastrasjon. Bakgrunnen for dette er medisinske 
vurderinger som var utbredt i en rekke land for 50-60 år siden. Praksisen er ikke 
regulert og har vært uforandret siden de første kjønnsskifteoperasjonene ble 
gjennomført i Norge på 1950-60-tallet. Ordningen har blitt kritisert, både av 
brukerorganisasjoner og menneskerettighetsinstanser og av enkeltpersoner som 
ønsker å skifte juridisk kjønn uten å måtte gjennomgå fullstendig kjønnsbekreftende 
behandling. 
 
 
Høringsfrist: 19. oktober 2015  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.   
 

Sak 222/2015: Høring - forskrift om straffegjennomføring i Nederland 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 9. juli 2015 om 
forskrift om straffegjennomføring i Nederland 
 
Bakgrunn: 
Fra Justis- og beredskapsdepartementet har Legeforeningen mottatt høring med 
utkast til forskrift om straffegjennomføring i Nederland. 
 
Straffegjennomføringsloven § 1 a om straffegjennomføring i annen stat ble vedtatt 
av Stortinget 15. juni 2015 og trådte i kraft 19. juni 2015. Avtale mellom Norge og 
Nederland om bruken av et fengsel i Nederland ble vedtatt av Stortinget 8. juni 
2015. 
 
Departementet ber om innspill til vedlagte utkast til forskrift. Bakgrunnen for 
lovbestemmelsen om at domfelte som er dømt til ubetinget fengselsstraff skal kunne 
gjennomføre straffen i annen stat som Norge har inngått avtale med, er 
kriminalomsorgens behov for mer kapasitet til gjennomføring av straff og varetekt. 
Det vises til Meld. St. 12 (2014-2015) «Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen». 
 
Høringsfrist: 22. september 2015.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.   
 

Sak 223/2015: Høring - lovforslag om å etablere et kommunalt pasient- og 
brukerregister (KPR) 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 9. juli 2015 om - 
lovforslag om å etablere et kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) 
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Bakgrunn: 
Fra Helse- og omsorgsdepartementet har Legeforeningen mottatt på høring et 
lovforslag om å etablere et kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). 
 
Det ble i statsbudsjettet for 2015 satt av 30 millioner til registeret. – Vi har i dag for lite 
kunnskap og åpenhet om kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 
Mangelen på gode data gjør at vi ikke har nødvendig kunnskap for å utvikle gode 
og trygge helse- og omsorgstjenester. Kommunalt pasient- og brukerregister skal 
rette opp dette, og gi et godt grunnlag for å heve kvaliteten i tjenestene, sier helse- 
og omsorgsminister Bent Høie. 
 
Sentrale og kommunale myndigheter vil kunne bruke data fra registeret for å bedre 
planlegge, styre og evaluere helse- og omsorgstjenestene. For eksempel vil 
registeret gi verdifull informasjon om behandlingen av pasienter med 
folkesykdommer som kols og diabetes. Dette ville være viktig kunnskap for å utvikle 
tjenestene. KPR skal bygges opp trinnvis. Det legges opp til at registeret skal 
ferdigstilles i løpet av 2017. Hvis lovforslaget vedtas av Stortinget, vil det bli 
utarbeidet en forskrift som vil bli sendt på egen høring. 
 
Høringsfrist: 22. september 2015.  
 
Bjørn Nordang orienterte. Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Bjørn Nordang skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post  
 

Sak 224/2015: Høring - nøytral merverdiavgift i helseforetakene 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 9. juli 2015 om 
lovforslag om nøytral merverdiavgift i helseforetakene.  
 
Bakgrunn: 
Fra Finansdepartementet har Legeforeningen mottatt høring med forslag om å 
innføre en merverdiavgiftskompensasjonsordning for helseforetakene fra 1. januar 
2017. 
 
Bakgrunnen for forslaget er at helseforetakene i dag ikke må betale merverdiavgift 
for tjenester produsert av egne ansatte, men må betale merverdiavgift ved innkjøp 
fra private leverandører. For å fjerne denne forskjellsbehandlingen foreslår 
departementet en ordning hvor helseforetakene får refundert 
merverdiavgiftsutgiftene. 
 
På denne måten nøytraliseres merverdiavgiften, dvs. slik at merverdiavgiften ikke 
påvirker helseforetakenes valg mellom å produsere tjenester selv (uten avgift) eller å 
kjøpe tjenestene fra private aktører (med avgift). Denne 
merverdiavgiftskompensasjonsordningen vil bli finansiert gjennom et tilsvarende 
uttrekk i bevilgningene til helseforetakene, og er ut fra sitt formål ingen 
støtteordning. 
 
Forslaget er utformet sammen med Helse- og omsorgsdepartementet og følger opp 
samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. 
 
 
Høringsfrist: 25. august 2015.  
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På grunn av fristen var saken ferdigbehandlet per e-post. Allmennlegeforeningen 
besvarte ikke høringen.  
 

Sak 225/2015: Høring - Innspill til arbeid med erfaringsgjennomgang av norsk 
ebolahåndtering 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 20. juli 2015 om 
innspill til arbeid med erfaringsgjennomgang av norsk ebolahåndtering.  
 
Bakgrunn: 
Helse- og omsorgsdepartementet har bestilt en erfaringsgjennomgang av norsk 
ebolahåndtering fra Helsedirektoratet.  
 
Helsedirektoratet har utarbeidet en prosjektplan og disposisjon for arbeidet som de 
ber Legeforeningen om å sette seg inn i og selv vurdere hvor foreningen kan bidra 
(se eget vedlegg). Helsedirektoratet ønsker å motta poengterte og konkrete bidrag 
som inneholder læringspunkter knyttet til ulike aktiviteter i perioden arbeidet pågikk.  
 
Helsedirektoratet ber også om innspill på: 
• Myndighetenes rådgivning 
• Koordinering og iverksetting av tiltak 
 
Målet med gjennomgangen er å lære av arbeidet for å kunne respondere bedre 
på nye hendelser av liknende karakter. 
 
Innspillene i denne runden vil danne grunnlaget for en rapport som senere vil bli 
sendt på bred høring. Grunnet leveringsfristen til Helse- og omsorgsdepartementet 
har Helsedirektoratet satt en svært knapp høringsfrist.  Legeforeningens frist er derfor 
tilsvarende knapp.  
 
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen 
innen 9. august 2015. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på 
Legeforeningens nettsider.  
 
Høringsfrist: 9. august 2015.  
 
På grunn av fristen var saken ferdigbehandlet per e-post. Allmennlegeforeningen 
besvarte ikke høringen.  
 

Sak 226/2015: Høring - Utkast til veileder for tvangstiltak ovenfor personer med 
rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 4. august 2015 
om utkast til veileder for tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer 
etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10. 
 
Bakgrunn: 
Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om utkast til veileder for 
tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og 
omsorgstjenesteloven kapittel 10. 
 
Formålet med veilederen er ifølge Helsedirektoratet å bidra til riktigere bruk av 
tvang ved å gi anvisning på hvordan bestemmelsene i kapittel 10 skal forstås og 
anvendes, og gi veiledning til den faglige skjønnsutøvelsen, slik at de som blir 
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underlagt tvang får et bedre grunnlag til å mestre sine rusmiddelproblemer enn før 
tvangsinnleggelsen.  
 
Gjennom å bidra til en mer enhetlig og riktigere bruk av bestemmelsene er målet 
ifølge direktoratet å sikre at det etableres sammenhengende og helhetlige pasient- 
og brukerforløp. Sentrale elementer er ifølge Helsedirektoratet i denne 
sammenheng aktiv bruker- og pårørendemedvirkning, og et godt samarbeid og 
samhandling mellom tjenestenivåene både før, under og etter tvangsoppholdet.  
 
Høringsfrist: 21. september 2015. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.   
 

Sak 227/2015: Høring – revisjon av forskningsetikkloven 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 13. august 2015 
om revisjon av forskningsetikkloven 
 
Bakgrunn: 
Legeforeningen har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet om revisjon av 
forskningsetikkloven. 
 
Kunnskapsdepartementet foreslår blant annet å lovfeste at forskningsinstitusjonene 
skal få et tydeligere ansvar for forskningsetikk.  
 
For å sikre at alle forskere for den samme opplæringen, foreslår 
Kunnskapsdepartementet at institusjonene pålegges et opplæringsansvar. I tillegg 
skal institusjonene sørge for at etiske retningslinjer er kjent og ha rutiner for 
oppfølging av saker om mulig brudd på forskningsetiske normer. 
Kunnskapsdepartementet presiserer også at den enkelte forsker har et selvstendig 
ansvar for å følge anerkjente etiske normer i forskningsprosessen/prosjektet.  
 
Det er i dag ikke klagerett på uttalelser fra forskningsinstitusjoner om vitenskapelig 
uredelighet eller andre brudd på forskningsetiske normer, men det er klagerett på 
eventuelle sanksjoner. For tilsvarende uttalelser fra Granskingsutvalget er det gitt 
klagerett. Kunnskapsdepartementet mener dette er uheldig og foreslår derfor 
likebehandling av alle uttalelser. De har vurdert to ulike alternative løsninger. Begge 
tar utgangspunkt i at forskningsinstitusjonen selv behandler forskningsetiske saker 
ved den enkelte institusjon.  
 
Departementet ønsker å videreføre systemet med de nasjonale forskningsetiske 
komiteene og granskingsutvalg. 
 
Høringsfrist: 22. september 2015. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.   
 

Sak 228/2015: Hastehøring- Styrket gjennomføringsevne innen IKT i helse- og 
omsorgssektoren. 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 18. august 2015 
om Styrket gjennomføringsevne innen IKT i helse- og omsorgssektoren. 

 
Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om utkast til rapport «Styrket 
gjennomføringsevne innen IKT i helse- og omsorgssektoren».  Det vises til to 
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dokumenter, vedlagte utkast til rapport, samt innspill/særuttalelse fra 
kommunerepresentantene i Helsedirektoratets arbeidsgruppe.  
Det bes om at høringsinstansene vurderer begge dokumentene.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å 
utrede styrket gjennomføringsevne for IKT-utvikling i helse- og omsorgstjenesten. 
 
Ved en IKT-teknisk feil er oversendelsen fra Helsedirektoratet blitt mer enn 5 uker 
forsinket, og vi har derfor dessverre en svært kort frist for å gi Helsedirektoratet en 
tilbakemelding innen deres frist som er 3. september. Det har dessverre ikke vært 
mulig å få utsatt fristen til tross for at e-post oversendelsen 3. juli feilet. Vi beklager 
dette.  
 
Høringsfrit: 27. august kl 24.00. 
 
Egil Johannesen hadde sendt utkast til svar før møtet, og han orienterte. Styret 
drøftet 
 
Vedtak: Høringen besvares med svaret fra Johannesen.   
 

Sak 229/2015: Nettsiden og Facebook 

  
AFs Facebookside har nå 930 likere – neste milepæl sier seg selv. 

  Styret drøfter nettsiden og Facebook. 
 

Sak 230/2015: Politisk time 

 
 EPJ-løftet 
 Legevakt  
  


