
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 
 

  Godkjent 27. august 2015 
 
 
 
 

 
REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

 

Dato:   Torsdag 18. juni 2015 kl. 10.00 – 16.00 

 

Møtested: Legenes Hus 

 

Deltakere:  Kari Sollien  

Ivar Halvorsen 

Egil Johannesen 

Bjørn Nordang 

Kirsten Rokstad 

Tone Dorthe Sletten 

Ole Henrik Krat Bjørkholt 

Marit Hermansen fra kl 11.00 

  

Referent:  Camilla Fagerholt 
 

Sak 174/2015: Leders ti minutter 

 
 Møte med Helsesekretærforbundet i Delta 
 Utvalgsmøte i Akademikerne næringsdrivende 
 Møte i styringsgruppen for sykemeldinger  
 Apotekerforeningens legemiddeldag 
 Møte med helseministeren om primærhelsemeldingen  

 

Sak 175/2015: Referat fra styremøtet 26. mai 2015 

 
 Utkast til referat fra styremøtet 26. mai 2015 fulgte vedlagt innkallingen. 
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent.  
 

Sak 176/2015: Forhandlinger 

 
 Kari Sollien orienterte om normaltarifforhandlingene. 
 

Sak 177/2015: Oppsummering av landsstyremøtet 

 
 Styret oppsummerte landsstyremøtet.  
 

Sak 178/2015: Styremøtet 27. – 28. august i Bergen 

  
Kirsten Rokstad informerte kort om program for oppholdet.  
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Sak 179/2015: Ledelse av primærhelsetjenesten 

  
Styret fortsatte diskusjonen om ledelse av primærhelsetjenesten fra sist styremøte. 
 
Vedtak: Saken settes opp på neste styremøte.   
 

Sak 180/2015: Invitasjon fra Akademikerne og Legeforeningen til frokostseminar om 
arbeidsmiljø for akademikere – blant annet med fokus på arbeidsmiljø i sykehus 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt foreløpig invitasjon av 26. mai 2015 fra 
Akademikerne og Legeforeningen til frokostseminar om arbeidsmiljø for akademikere. Det 
vil komme offisiell invitasjon og mulighet for påmelding direkte fra Akademikerne før 
sommeren.  
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: De som ønsker det kan delta.  
 

Sak 181/2015: Lederstudium på BI 

 
Sak fra styremøtet 26. mai 2015: Helsedirektoratet har sammen med KS gitt BI i oppdrag å 
lage en nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten.  
 
Fastlegene var i utgangspunktet ikke tatt med i beskrivelsen av målgruppen for 
utdanningen. Dette ble blant annet kritisert under debatten på Legeforeningens 
landsstyremøte. Det er svært viktig at fastlegene får nødvendig kompetanse til å lede 
fremtidens primærhelsetjeneste. Allmennlegeforeningen har 1. juni mottatt informasjon og 
invitasjon til utdanningen fra BI. BI understreker at også fastleger kan søke på studiet. Det 
er sendt ut medlemsbrev om dette.  
 
Allmennlegeforeningen mottok den e-post av 2. juni 2015 fra et medlem med spørsmål om 
denne type kurs vil bli vurdert av spesialistkomiteen. 

  
 Styret drøftet saken. 
 
 Vedtak: Kari Sollien sender en henvendelse til KS og spesialitetskomiteen  

 

Sak 182/2015: Spørsmål om kjernejournal og honorar 

 
Allmennlegeforeningen mottok den 25. juni 2015 en henvendelse fra et medlem med 
spørsmål vedrørende innføring av kjernejournal og manglende honorering. 
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Saken følges opp per e-post.  
 

Sak 183/2015: Høring - Forskrift om private virksomheters adgang til å yte 
spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg 
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 11. mai 2015 om høring: 
forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra 
staten - fritt behandlingsvalg. Saken ble tatt opp på styremøte 26. mai 2015 (Sak 169/2015). 
Kari Sollien orienterte og styret drøftet saken. Det ble vedtatt at saken settes opp igjen på 
styremøte 18. juni og Tone Dorthe Sletten forbereder saken.  
 
Bakgrunn:  
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til forskrift om private virksomheters 
adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg på 
høring. 
 
Om forslaget: Forskriften beskriver hvilke krav som skal stilles til private som ønsker å levere 
helsetjenester mot betaling fra staten, i ordningen fritt behandlingsvalg. Forslaget beskriver 
også hvilke helsetjenester som er tenkt inkludert ved oppstart og hvordan prisene på 
tjenestene skal fastsettes. 
 
Ordningen vil fra oppstart omfatte døgnbehandling innenfor rusbehandling og psykisk 
helsevern. I tillegg vil enkelte tjenester innenfor somatikk bli inkludert. Ordningen vil tre i 
kraft i løpet av året. Etter hvert vil ordningen utvides å omfatte flere tjenester. 
 
Fritt behandlingsvalg er en bred reform som ifølge helseministeren skal redusere 
ventetidene, øke valgfriheten og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. 
Legeforeningen har tidligere avgitt høringssvar til ordningen Fritt behandlingsvalg. 
Høringssvaret finner du her.  
 
Høringsfrist: 29. juni 2015  

 
 Tone Dorthe Sletten orienterte, og styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 184/2015: Høring - Referansekatalog over IKT-standarder i helse- og 
omsorgstjenesten 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 3. juni 2015 om 
referansekatalog over IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten. 
 
Bakgrunn:  
Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om referansekatalog over IKT-
standarder i helse- og omsorgstjenesten.  
 
Referansekatalogen skal gi virksomhetene i sektoren og deres leverandører en oversikt over 
aktuelle standarder og andre kravdokumenter for de ulike virksomhetstypene. Nærmere 
opplysninger om alle standarder som er obligatoriske med hjemmel i forskrift om IKT-
standarder i helse- og omsorgstjenesten eller annen forskrift, samt standarder anbefalt av 
Helsedirektoratet eller annen offentlig myndighet, finnes i utkastet. 
 
Referansekatalogen er inndelt i følgende temaer: 

 Informasjonssikkerhet 
 Kodeverk, terminologi mv 
 Informasjonsinnhold og strukturert føring av journal 
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 Elektronisk samhandling 
 
I høringsbrevet fra Helsedirektoratet presenteres noen utvalgte spørsmål som 
Helsedirektoratet særlig ønsker tilbakemelding på. 
 
Det vil være nødvendig å endre innholdet i referansekatalogen over tid. Den vil derfor ifølge 
Helsedirektoratet bli oppdatert fortløpende på ehelse.no, og en oppdatert pdf-versjon av 
katalogen vil publiseres minst en gang i året.  
 
Høringsfrist: 2. august 2015  
 
Egil Johannesen orienterte, og styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 185/2015: Høring - Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 26. mai 2015 om 
nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten 
 
Bakgrunn:  
Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om Nasjonal veileder for 
henvisninger til spesialisthelsetjenesten.  
 
Om forslaget: Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å 
utarbeide en henvisningsveileder som skal være støtte for henviser når pasienter blir 
henvist til spesialisthelsetjenesten. Henvisningsveilederen skal også bidra til at 
vurderingsfristen på 10 virkedager overholdes. Den skal videre bidra til at henvisningen 
  

 Inneholder informasjon som er i samsvar med lov og forskrifter  
 Har et velorganisert medisinsk innhold  
 Gir nødvendig og relevant informasjon i forhold til henvisningsårsak 
 Sikrer rask og effektiv kommunikasjon mellom primær- og spesialisthelsetjenesten 
 Bidrar til kvalitetsforbedring og læring 

 
Integrasjon med fastlegenes EPJ-systemer Ny henvisning og henvisningsveileder planlegges 
integrert i EPJ-systemene. Dette er ønskelig for optimal bruk av ny henvisning og 
henvisningsveilederen. Helsedirektoratet samarbeider tett med EPJ-leverandørene for å 
oppnå dette.  
 
Digitalt format på henvisningsveilederen Henvisningsveilederen er laget i digitalt format. 
Den vil kunne skrives ut, men arbeidet med å få en utskriftsvennlig versjon er ennå ikke 
ferdig. Det er lagt ut en PDF-versjon av henvisningsveilederen som kan skrives ut. Dette vil 
være forbedret når henvisningsveilederen publiseres høsten 2015. 
 
De ulike spesialitetene finner man ved først å gå inn på «Innhold spesifisert på 
tilstander/diagnoser» og deretter «Individuelle forhold fra prioriteringsveilederne». 
 
Høringsfrist: 26. juni 2015 
 
Kirsten Rokstad orientert, og styret drøftet saken.  
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Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 186/2015: Intern høring - Søknad om ny spesialforening – Norsk hjerneslagforening 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 3. juni 2015 om søknad 
om ny spesialforening – Norsk hjerneslagforening 
 
Bakgrunn: 
Norsk hjerneslagforening (NSA) søkte 27. mars 2015 om godkjenning som spesialforening. I 
høringsbrevet fra Legeforeningen presenteres ordlyden i Legeforeningens lover om vilkår 
for godkjenning og en vurdering av om NSA tilfredsstiller disse. Sentralstyret vurderer det 
slik at NSA oppfyller vilkårene etter § 3-9-1 i Legeforeningens lover for å bli godkjent som 
spesialforening.  
 
Høringsfrist: 10. august 2015 
 
Styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 187/2015: Nettsiden og Facebook 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte oversikt over treff på nettsiden og Facebook siste periode. 

Det var stor aktivitet på Facebooksiden under landsstyremøtet. AF er nå opp i 906 likere. 
Vedlagte oversikt er fra uken etter landsstyremøtet, men det er fortsatt god effekt av 
aktiviteten. Heretter vil alle allmennleger som blir presentert på Legefoerningen.no også 
lagt ut på AFs Facebookside. Først ut var Bjarne Haukeland, fastlege og fengselslege. 
 
Styret drøftet nettsiden og Facebook. 
 

Sak 188/2015: Politisk time 

 
 Styringsgruppemøte EPJ utsatt til august. Påvirker ikke prosjekter. 
 Dialogseminar om helseservice  
 Møte med forandringsfabrikken – 11 unge, ofre for vold og eller overgrep, styrte 

møtet.  
 Årsmøte i Hordaland legeforening 
 Helestasjonsmøte om nye nasjonale retningslinjer 
 Møte i Fond 1  
 UEMO-møte i Roma 
 Møte med spesialitetskomiteen 
 Helsedirektoratets ønsker for spesialistutdanningen ble diskutert  
 Utredning for framtiden vedrørende legevakt 
 Informere om Legelisten.no som nå tilbyr sjekk om legen har fått reaksjoner fra 

Statens helsetilsyn.  
 
 

Sak 189/2015: Høring - Utkast til endringer i lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen 
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 17. juni om utkast til 
endringer i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 
 
Bakgrunn: 
Legeforeningen har mottatt høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om utkast til 
endringer i § 44 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltninger. 
 
Arbeids- og sosialdepartementet ønsker en oppmykning av taushetsbestemmelsen i 
sosialtjenesteloven, slik at enkelte opplysninger om personer som har mottatt sosiale 
tjenester kan utleveres politiet og kriminalomsorgen. 
 
Arbeids- og sosialdepartementet ønsker endring i sosialtjenesteloven (§ 44), slik at det kan 
gis dispensasjon for utlevering av opplysninger til politiet og kriminalomsorgen på 
tilsvarende måte som etter lov om arbeids- og velferdsforvaltningen(NAV-loven). De 
aktuelle opplysningene vil i det vesentlige være av samme art som de som i dag kan 
utleveres etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven, i hovedsak kontakt- og 
identifikasjonsinformasjon. 
 
Dette vil ifølge departementet ikke innebære at det automatisk gis unntak fra 
taushetsplikten, men det er et ønske om at det åpnes for at departementet (eller Arbeids- 
og velferdsdirektoratet hvis myndighet delegeres) kan vedta at politiet og 
kriminalomsorgen på visse vilkår kan få utlevert opplysninger med hjemmel i 
sosialtjenesteloven § 44 nytt fjerde ledd. Det vil være opp til den myndighet som ønsker 
opplysningene utlevert som i den enkelte sak må godtgjøre at opplysningene er nødvendige 
for å kunne løse offentlige oppgaver.   
 
Høringsfrist: 24. august 2015  
 
Styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  

 

Sak 190/2015: Annonseinntekter på foreningsleddenes nettsider – Fordeling inntekter 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 16. juni 2015 fra Legeforeningen om 

annonseinntekter på foreningsleddenes nettsider – Fordeling inntekter  
 
Styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen ønsker ikke annonsering på nettsiden.  
 

Sak 191/2015: Spørsmål om ordningen "Friskmelding til arbeidsformidling" 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 16. juni 2015 fra magasinet Velferd med 
spørsmål om spørsmål om ordningen "Friskmelding til arbeidsformidling"  
 
AF sendte foreløpig svar 17. juni 2015 om at henvendelsen ville bli besvart i uke 26. 
Magasinet skrev tilbake og orienterte om at AF kunne se bort fra henvendelsen.  

https://legeforeningen.no/Community/Meldinger/
https://legeforeningen.no/Community/Meldinger/

