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REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

19. juni 2014 

 

 

Dato:   Mandag 19. juni 2014 kl. 10.00 – 16.00 

 

Møtested: Legenes hus 

 

Deltakere:  Kari Sollien, leder 

Ivar Halvorsen, nestleder 

Egil Johannesen 

Bjørn Nordang 

Tone Dorthe Sletten 

Ole Henrik Krat Bjørkholt 

Kirsten Rokstad  

Marit Hermansen 

 

Referent:  Camilla Fagerholt Storli 

   

 

 

Sak 119/2014: Politisk time 

 

 Work shop med KS – ledelse av legetjenesten og samarbeid 

 Statusrapport om legevakt  

 Møte i allmennmedisinsk utdanningsutvalg  

 Møte med NAV om L-takster 

 Møte i utvalget allmennleger i spesialisering - ALIS  

 Helse IT konferanse – Egil Johannesen deltar  

 CGM brukerforening  

 Tillitsvalgtkurs for Akershus om lokale forhandlinger 

 Møte om blåresept forskriften 

 UEMO møte  

 Helsestasjonsgruppa nasjonale retningslinjer  

 Allmennmedisinsk forskningsutvalget AFU 

 Brev fra Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) om reisestipender  

 Årsmøtet til medisinerstudentene 

 Foreningens time på Solstrandkurset  

 LSU i Bergen  

 Oppmøte i ALU 

 Betalingsautomater på legekontor  

 Foredrag for fylkesmannen i Akershus om hvordan kan kommunen og fastlegen  

samarbeide om pasienter med rus og psykiatri 

 Samarbeidsmøte med KS – helse og velferd 
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 Møte i Helse- og omsorgsdepartementet om brukerorganisasjonenes innspill til 

stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten  

 Statens legemiddelverks årlige seminar  

 Møte med direktøren i Norsk helsenett 

 Digital dialog  

 Landsstyremøte 

o Den helsepolitiske debatten  

o Skal landsrådene samles før møtestart 

o Varsler delegatene på forhånd at blir et formøte kl 0930 før neste års                 

    landsstyremøte.  

 

Sak 120 /2014: Referat fra styremøtet 19.mai 2014 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til referat fra styremøtet 19. mai 2014 

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

Sak 121/2014: Referat fra landsrådsmøte 8. mai 2014 

 

Referatet fra landsrådsmøte 8. mai 2014 ettersendes 

  

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

  

Sak 122/2014: Oppfølgning av landsrådsmøte 

 

 Styret gikk gjennom saken på landsrådsmøtet 

 

Innkommet forslag fra referansegruppen for EPJ : 

 

«Fastleger som bidragsytere i EPJ-utvikling, pilotering og andre e-helse-prosjekter. 

  

For å sikre høy faglig kvalitet, funksjonalitet og pasientsikkerhet, er det avgjørende at 

fastleger medvirker i alle ledd når det utarbeides nye e-helsefunksjoner som skal 

implementeres hos fastleger. 

Det har vært stor variasjon i hvordan slik deltakelse blir honorert.   

  

Referansegruppen for EPJ foreslår at Af forhandler frem honorarsatser for slikt arbeid, for 

eksempel med utgangspunkt i salærsatsene. I tillegg må det forhandles frem godtgjørelser for 

reiseutgifter og medgått reisetid. Pga. løpende praksisutgifter, vil reisetid også måtte 

honoreres på samme nivå som faktisk arbeidstid.  

  

Honorarsatsene for e-helse-arbeid bør for enkelhets skyld være de samme uavhengig av 

oppdragsgiver, som typisk enten er myndigheter eller EPJ-leverandører.» 

 

behandles på neste styremøte. 

 

 

 

Sak 123/2014: Våruka 2014 
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 Vedlagt innkallingen fulgte Questback fra kursene under Våruka 2014 

 

 Styret drøftet tilbakemeldingene. 

  

Sak 124/2014: Våruka 2015 

 

 Våruka 2015 skal arrangeres i uke 19 i Fredrikstad, og styret skulle velge kurskomite for kurs 

i helsepolitikk og ledelseskurset og valg av representant i hovedkomiteen.  

 

Vedtak:  

 Kurs i helsepolitikk: Ivar Halvorsen og Ole Henrik Krat Bjørkholt  

Ledelseskurset: Kirsten Rokstad og Tone Dorthe Sletten 

Hovedkomiteen: Egil Johannesen 

 

 

Sak 128/2014: Workshop om legenes rolle i helsestasjon og skolehelsetjeneste 

 

 Tone Dorthe Sletten hadde forberedt sake. Sekretariatet utarbeider utkast til invitasjon med 

bakgrunn i forslaget til Sletten og drøftelsen i styret. 

 

Sak 129/2014: Brukerdialog og brukertesting av nytt helfo.no for helseaktører 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 20. mai 2014 fra HELFO om eget nettsted for 

helseaktører. HELFO ønsker kontakt med leger som kan bidra inn i dette arbeidet.  

 

Arbeidet starter i løpet av august 2014, og dialogen vil i hovedsak foregå via e-post. 

  

Styret drøftet saken. 

 

Vedtak: Camilla Fagerholt Storli besvarer henvendelsen, og beklager at vi ikke kan 

videresende informasjonen. HELFO tilbys å sende inn en tekst som kan sendes i et 

medlemsbrev.  

 

Sak 130-/214: Samarbeid om utdanning av medisinstudenter 

 

Leder av Norsk medisinerstudentforening (NMF) har foreslått et samarbeid mellom 

allmennlegenes foreninger og NMF om utdanning av medisinstudenter med mer fokus på 

allmennmedisin.  

 

Styret drøftet saken, og er positive til initiativet. 

 

Sak 131/2014: Høring - Fritt sykehusvalg Norge - innspill til innhold og kvalitetssikring 

av informasjon på nettsiden 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 28.mai 2014 om Fritt 

sykehusvalg Norge - innspill til innhold og kvalitetssikring av informasjon på nettsiden  

  

Bakgrunn: 

Helsedirektoratet har invitert Legeforeningen til å komme med innspill til innholdet på  

http://helfo.no/


 

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 
  - 4 - 

4 

frittsykehusvalg.no. På frittsykehusvalg.no publiseres i dag forventede ventetider for rundt 

190 undersøkelser og behandlinger innen fysisk helse (somatikk), psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB). Helsedirektoratet ønsker 

innspill til innholdet i listen, for eksempel om det er undersøkelser og behandlinger som bør 

tas inn i listen eller om noe bør spesifiseres annerledes.  

Helsedirektoratet oppfordrer i tillegg alle behandlingssteder til å kvalitetssikre informasjonen 

om eget behandlingssted på frittsykehusvalg.no.  

  

Høringsfrist: 10. juni 2014  

 

 Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarte ikke høringen.   

 

 

Sak 132/2014: Høring - endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells 

autorisasjon m.v. fra 75 - 80 år 

  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 2. juni 2014 om endring av 

aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon. 

 

Bakgrunn: 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i lov om 

helsepersonell m.v. og forskrift om lisens til helsepersonell.  

 

Forslaget går ut på å heve aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens 

eller spesialistgodkjenning fra 75 – 80 år. Departementet foreslår videre at dagens ordning 

med adgang til å søke om lisens for helsepersonell over 75 år, videreføres for helsepersonell 

over 80 år som ønsker å fortsette å drive pasientrettet virksomhet. Det foreslås en 

overgangsordning for helsepersonell som er mellom 75 og 80 år når ny aldersgrense innføres. 

Overgangsordningen innebærer at helsepersonellet må gi melding til Helsedirektoratet 

(Statens autorisasjonskontor for helsepersonell) om at de ønsker gjenerverv av autorisasjon, 

lisens og spesialistgodkjenning frem til de fyller 80 år. 

 

Forslaget er et ledd i regjeringens arbeid med å styrke seniorperspektivet i alle sektorer i 

samfunnet.  
 
Høringsfrist: 25. august 2014  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 
 
 

Sak 133/14: Høring - Forslag til endringer i abortforskriften - presisering av grensen for 

senabort 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 10. juni 2014 om forslag til 

endringer i abortforskriften - presisering av grensen for senabort. 

   

Bakgrunn:  

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til 

endringer i abortforskriften - presisering av grensen for senabort. 
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Endringene skal presisere gjeldende yttergrense for når abort kan innvilges ved vurdering av 

fosterets levedyktighet. Det foreslås at det fremgår av forskriften at foster skal antas å være 

levedyktig etter utgangen av 22. svangerskapsuke. Presiseringen av 22-ukers grensen endrer 

ikke gjeldende unntak om at abort kan innvilges dersom fosteret har en tilstand som er 

uforenelig med liv eller dersom svangerskapet medfører en overhengende fare for kvinners liv 

eller helse. 

 

Det foreslås også presiseringer i forskriften som skal tydeliggjøre at medlemmer og 

varamedlemmer i primærnemndene skal være faste. 

 

Høringsfrist: 20. august 2014. 
 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 

 

Sak 134/2014: Høring – forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i 

forskrift om pasientjournal 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 10. juni 2014 om forslag til 

ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal 

 

Bakgrunn: 

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til 

akuttmedisinforskriften (forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, 

ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v.) Forslaget innebærer også endringer i 

forskrift om pasientjournal. 

 

Vesentlige forslag til endringer i forslaget til ny akuttmedisinforskrift er bl.a. regulering av:  

 

- Kompetansekrav til personell i legevakt og på ambulansebil 

- Svartid for legevaktsentraler og AMK sentraler 

- Legevaktsentralene skal ha utstyr for å kunne gjøre lydopptak av viktige samtaler 

- Tilrettelegging for innføring av et nasjonalt legevaktnummer 116 117 

- AMK-sentralene som hovedregel skal sette samtalen over til legevaktsentral når 

henvendelsen gjelder allmennmedisinske problemstillinger uten behov for utrykning fra 

spesialisthelsetjenesten.   

 

Høringsfrist: 20. august 2014 - AF er gitt utsatt frist til 22 etter styremøtet  

 

Vedtak: Ivar Halvorsen har hovedansvaret for høringen. Han lager oversikt over 

hovedpunktene, som styret jobber ut fra. Skriver utkast til svar i henhold til dette. Saken 

ferdigbehandles på neste styremøte. 
 
 

Sak 135/14: Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 12. juni 2014 om forslag til 

endringer i arbeidsmiljøforskriftene. 
 

Bakgrunn: 

Legeforeningen har fra Arbeidstilsynet mottatt høring om forslag til endringer i 

arbeidsmiljøforskriftene.  
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Arbeidstilsynet foreslår bl.a. å innføre et gjennomgående krav til hvem som skal utføre 

helseundersøkelser. 

 

I en høringsrunde i 2013 var det flere høringsinstanser som mente Arbeidstilsynet måtte 

vurdere materielle endringer i kravet til hvem som skal utføre helseundersøkelsene. 

Høringsinnspillene indikerte at det er ulik praksis i virksomhetene hvordan kravene til den 

som skal utføre helseundersøkelsen etterleves. Flere av høringsinstansene presiserte at bruk 

av annet helsepersonell til helseundersøkelser, under kontroll av lege, er et kostnadseffektivt 

og forsvarlig alternativ for alle helseundersøkelser i virksomheten uavhengig av type 

eksponering arbeidstaker kan utsettes for.  

 

Arbeidstilsynet foreslår nå at kravene til hvem som skal utføre helseundersøkelsene bør være 

ensartet og derfor materielt sett bør endres. Det foreslås at det for alle helseundersøkelser 

settes krav om at disse utføres «av, eller under kontroll av kompetent lege». 

 

Høringsfrist: 20. august 2014.  

 

 Vedtak: Tone Dorthe Sletten saksansvarlig og skriver utkast til svar som ferdigbehandles per 

e-post.  

 

Sak 136/2014: Nettsiden og Facebook 

. 

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

Styret drøfter nettsiden og Facebook.  

 

Styret gikk gjennom sakslisten vedrørende mulige saker som skal legges ut.  

 

Sak 137/2014: Nytt regelverk for individuell stønad 

 

Referat fra møtet med Helsedirektoratet, Legemiddelverket og AF 28. mai 2014 angående ny 

blåreseptforskrift. Egil Johannesen hadde deltatt på møtet for Allmennlegeforeningen, og 

innleder en diskusjon om saken. 

 

 Saken ble utsatt da det ikke blir regelverksendring fra 1. januar 2015 som planlagt.  

 

 

Sak 138/14: Høring – Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 17. juni 2014 om forslag til 

fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. 

  

Bakgrunn: 

Regjeringen foreslår å innføre fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer 

en utvidelse av pasientenes rett til å velge behandler, og gir private økte muligheter til å tilby 

sine helsetjenester. Virksomheter som blir godkjent for å levere helsetjenester gjennom fritt 

behandlingsvalgordningen, skal kunne levere definerte helsetjenester til en pris fastsatt av 

staten.  

 

I høringsnotatet gis en nærmere beskrivelse av hva en ordning med fritt behandlingsvalg er 

tenkt å være, både for pasientene og for virksomhetene som ønsker å levere tjenester gjennom 
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fritt behandlingsvalgordningen. Blant annet at virksomheter som blir godkjent for å levere 

helsetjenester gjennom fritt behandlingsvalgordningen, skal kunne levere definerte 

helsetjenester til en pris fastsatt av staten. Høringsnotatet inneholder også forslag til to nye 

lovbestemmelser. Den ene i pasient- og brukerrettighetsloven for å lovfeste pasientenes rett til 

å velge å motta helsehjelp hos en fritt behandlingsvalg-leverandør. Den andre i 

spesialisthelsetjenesteloven for å få en hjemmel til å gi forskrift om nærmere regulering av 

ordningen med fritt behandlingsvalg, inkludert krav som skal kunne stilles til virksomheter 

som ønsker å levere tjenester gjennom fritt behandlingsvalgordningen. 

 

Høringsfrist 24. august 2014 

 

 Vedtak: Allmennlegeforeningen støtter saken. Egil Johannesen går gjennom saken og skriver 

utkast til høringssvar som ferdigbehandles per e-post. 

 

 


