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 Godkjent 25. september 2014  

 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

22. august 2014 

 

 

Dato:   Fredag 22. august 2014 kl. 10.00 – 17.00 

 

Møtested: Legenes hus 

 

Deltakere:  Kari Sollien, leder, forfall kl. 12.00 -14.00 

Ivar Halvorsen, nestleder 

Egil Johannesen 

Bjørn Nordang 

Tone Dorthe Sletten 

Ole Henrik Krat Bjørkholt 

Kirsten Rokstad  

Marit Hermansen 

 

Referent:  Camilla Fagerholt Storli 

   

Sak 139/2014: Endringer i JA-avdelingen og forhandlingene med Spekter 

 

Direktør i avdeling for jus og arbeidsliv, Anne Kjersti Befring, orienterte om:  

 

1. Endringer i avdeling for jus og arbeidsliv 

2. Situasjonen i forhandlingene med spekter.  

3. Politiske utfordringer i de nærmeste årene 

 

Sak 140/2014: Politisk time 

 

 Møte i Helse- og omsorgsdepartementet om den varslede stortingsmeldingen om 

primærhelsetjenesten 

 EU-veiledning  

 Reiser i forbindelse med den varslede stortingsmeldingen  

 Møte med psykologforeningen  

 Arendalsuka  

 E-resept – multidose  

 Møte med leder av LSA og leder av NORSAM  

 Avtale om forprosjekt med Gjensidige og IF elektroniske erklæringer  

 Møte med forening for ultralyd i allmennpraksis (FUA)   

 ALIS-utvalgets arbeid (allmennleger i spesialisering)  

 Praksiskompensasjon 
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Sak 141/2014: Referat fra styremøtet 19. juni 2014 

 

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

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

Sak 142/2014: Tariffkonferansen 16. – 17. oktober 2014 

 

Utkast til innkalling og program til tariffkonferansen var sendt styrets medlemmer før møtet.  

 

Styret gikk gjennom utkastene. Kari Sollien lager utkast til oppgavene stortingsmeldingen om 

fremtidens primærhelsetjeneste og Ivar Halvorsen om særavtalen. Frist innen fredag 29. 

august 2014. 

 

Møtet 5. november 2014 avsluttes med mingling i peisestuen.   

 

Sak 143/2014: Workshop om framtidens helsestasjon og skolehelsetjeneste 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til invitasjon til workshop om framtidens helsestasjon og 

skolehelsetjeneste.  

 Tone Dorthe Sletten og Kirsten Rokstad sluttfører programmet og gjestelisten i tråd med 

diskusjonene på styremøtet. 

 Tone Dorthe Sletten lager utkast til gruppearbeid som legges frem på neste styremøte.  

 

Sak 144/2014: Arbeidsmøte i Roma 

 

  Vedlagt innkallingen fulgte foreløpig program for arbeidsmøtet i Roma. 

 

Styret drøftet agenda for arbeidsmøtet.  

 

Sak 145/2014: Regnskapsrapport 2. kvartal 2014 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte regnskapsrapport for 2. kvartal 2014. 

 

 Til sammenligning fulgte også resultatrapporten for 2. kvartal 2013.  

 

Styret gikk gjennom regnskapsrapporten.  

 

Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til orientering.  

 

Sak 146/2014: Endringer av Allmennlegeforeningens vedtekter 

  

Endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter som ble vedtatt på landsrådsmøtet 8. mai 2014 

ble ved brev av 16. juni 2014 oversendt sekretariatet i Legeforeningen for vurdering og 

godkjenning.  

 

 Endrede vedtekter for Allmennlegeforeningen ble i brev av 3. juli 2014 godkjent, med unntak 

av § 3 nr 5. 

  

Vedlagt innkallingen fulgte forslag til endret tekst i § 3 nr 5.  
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 Vedtak: Det sendes ut en questback avstemning til landsrådet.  

  

Sak 147/2014: Innkommet forslag fra referansegruppen for EPJ 

 

Styret behandler innkommet forslag under landsrådsmøtet 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.» 

 

 Vedtak: Saken utsettes til neste møte.  

 

Sak 148/2014: Invitasjon til PSLs årsmøte 29. august 2014 

 

 Allmennlegeforeningen har mottatt invitasjon av 9. juli 2014 til PSLs årsmøte 29. august 

2014.  

 

Da fristen var 1. august 2014 ble saken behandlet per e-post. Ingen fra styret kunne delta. 

 

Sak 149/2014: Vararepresentant til UEMO 

 

Det skal være UEMO-møte i Budapest 21. – 22. november 2014. Kari Sollien har forfall.  Det 

må velges en vararepresentant. 

 

Vedtak: Ivar Halvorsen deltar som vara for Kari Sollien.  

 

Sak 150/2014: Søknad om ekstra forskudd til drift for Primærmedisinsk uke 2014 

 

 Allmennlegeforeningen har mottatt brev av 26. juni 2014 fra leder for hovedkomiteen for 

PMU 2014 hvor det søkes om ekstra forskrudd til drift.  

 

 Fordi saken hastet, og PMU trengte pengene før styremøtet godkjente Kari Sollien et 

forskudd på kr 150 000,- under forutsetning av at det søkes så tidlig ved en eventuell senere 

anledning at styret rekker å behandle søknaden.  

 

 Vedtak: Styret tok saken til orientering. 
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Sak 151/2014: Avtale mellom Primærmedisinsk uke og Arrangementsupport AS 

 

 Vedlagt følger til orientering avtale mellom Primærmedisinsk uke og Arrangementsupport 

AS. 

 

 Styret drøftet saken.  

 

 Vedtak: Saken behandles på fellesmøte med Norsk forening for allmennmedisin.  

 

Sak 152/2014: Oppfølging av protokoll fra Normaltarifforhandlingene om EPJ-

utvikling i privat praksis 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 9. juli 2014 fra Legeforeningen om 

oppfølging av protokoll fra Normaltarifforhandlingene om EPJ-utvikling i privat praksis.  

 

 I ovennevnte e-post bes det om forslag til en representant fra Allmennlegeforeningen til 

styringsgruppen. Videre bes det om forslag til en representant til en referansegruppe som skal 

gi støtte og forankring til representantene i styringsgruppen. 

 

 Da forslagene måtte meldes inn før styremøtet ble saken behandlet per e-post: 

 Egil Johannesen foreslås som representant i styringsgruppen og Kari Sollien sitter i 

referansegruppen.   

 

 Vedlagt innkallingen fulgte også protokoll fra Normaltarifforhandlingene om EPJ-utvikling i 

privat praksis.  

 

Sak 153/2014: Oppnevning til Rettshjelpsutvalget 

  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 26. juni 2014 fra Legeforeningen hvor AF 

inviteres til å fremme forslag på kandidater til Rettshjelpsutvalget for perioden 1. januar 2015 

til 31. desember 2018.  

 

 Nestleder i utvalget, Åge Henning Andersen, er oppnevnt etter forslag fra 

Allmennlegeforeningen, og hans periode utløper 31. desember 2014. 

 

 Åge Henning Andersen er forespurt og sagt ja til reoppnevning. 

 

 Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår reoppnevning av Åge Henning Andersen. 

 

Sak 154/2014: Invitasjon til orienteringsmøte vedrørende Åpenbart påvirket 2014 

 

 Allmennlegeforeningen har mottatt e-post av 23. juli 2014 fra Helsedirektoratet hvor det 

inviteres til orienteringsmøte vedrørende Åpenbart påvirket 2014.  

 

 På grunn av at møtet var planlagt 21. eller 29. august ble saken behandlet per e-post.  

 

 Vedtak: Allmennlegeforeningen deltar ikke.  

 

 

http://legeforeningen.no/PageFiles/44680/Protokoll%20om%20epj-utvikling.pdf


 

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 
  - 5 - 

5 

 

Sak 155/2014: Fagseminar om tolk i helsevesenet 

  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 23. juni 2014 fra Helsedirektoratet om 

fagseminar om bruk av tolk i helsetjenesten fredag 10. oktober.  

 

 Styret drøftet saken.  

 

 Vedtak: Kari Sollien gir tilbakemelding om at AF ikke deltar, men at det kan være aktuelt å 

invitere NFA. 

 

Sak 156 /2014: Høring: Forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endinger 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. Saken ble også 

behandlet på styremøtet 19. juni 2014.  

 

Ivar Halvorsen hadde sendt e-post til styret 25. juli 2014 med utkast til uttalelse og i e-post av 

31. juli 2014 ga Kari Sollien kommentarer.  

 

Ivar Halvorsen redegjorde for saken, og styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Kari Sollien ferdigstiller høringen i tråd med diskusjonen i styret.  

 

Sak 157/2014: Høring- Helsedirektoratets utredning og konsekvensvurdering om 

fremtidig spesialitetsstruktur for leger 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 24. juni 2014 fra Legeforeningen om 

Helsedirektoratets utredning og konsekvensvurdering om fremtidig spesialitetsstruktur for 

leger 
 

Bakgrunn: 

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet gjennomført et 

utredningsarbeid om fremtidig spesialitetsstruktur. Helsedirektoratet inviterer nå relevante 

instanser til å komme med innspill. 

 

Helsedirektoratet har sendt utredningene om spesialitetsstruktur og «Veileder for faglige og 

organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak», på høring. Helsedirektoratet 

oppfordrer høringsinstansene til å se utredningene og veilederen i sammenheng.   

Legeforeningen har valgt å skille de to problemstillingene i vår interne høringen. Forslag til 

fremtidig spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak er derfor sendt som to separate 

høringer. Denne høringen gjelder fremtidig spesialitetsstruktur.   

 

 Vedlagt innkallingen fulgte også innspill fra et medlem 

 

Kari Sollien hadde sendt utkast til styrets medlemmer før møtet.  

 

Kari Sollien redegjorde for saken, og styret diskuterte saken.  
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Vedtak: Kari Sollien endrer utkastet i henhold til diskusjon i styret, og saken ferdigbehandles 

per e-post.  

 

Sak 158/2014: Høring - Invitasjon til høring - Regional plan for hudfaget 2014 – 2020 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 25. juni 2014 fra Legeforeningen med 

invitasjon til høring - Regional plan for hudfaget 2014 – 2020. 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte også e-post av 25. juni 2014 fra Bjørn Nordang hvor han hadde 

sendt sitt forslag til behandling av saken.  

 

Bakgrunn: 

Helse Nord RHF har utarbeidet en regional plan for hudfaget 2014 – 2020. Hovedmålet har 

vært å utrede og gi en anbefaling av det fremtidige tjenestetilbudet, og organisere tjenestene 

slik at de gir best mulig tilgjengelighet.  

 

Innledningsvis oppsummeres dagens utfordringer og forslag til tiltak for å bedre 

tjenestetilbudet. Det konkluderes med at hudspesialistlegetilbudet i Nordland må styrkes. Det 

anbefales å opprette én stilling ved Nordlandssykehuset Bodø, én stilling ved UNN Narvik, 

og én avtalehjemmel i Svolvær. Avtalehjemmelen i Mo i Rana anbefales økt fra 37,4 prosent 

til 100 prosent. Det må opprettes utdanningsstillinger ved Nordlandssykehuset Bodø og 

Helgelandssykehuset Mosjøen for å sikre det fremtidige tjenestetilbudet til befolkningen. I 

Finnmark foreslås det å opprette en 100 prosent avtalehjemmel i Alta. 

 

Planen er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av hudleger, sykepleiere og 

brukerrepresentant.   

 

Dokumenter 

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  

 

Sak 159/2014: Høring-Innspill til ny folkehelsemelding 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 25. juni 2014 fra Legeforeningen om innspill 

til ny folkehelsemelding. 

 

 Bakgrunn: 

Regjeringen vil legge fram en ny folkehelsemelding for Stortinget våren 2015. De inviterer nå 

eksterne aktører til å komme med innspill til meldingsarbeidet. I arbeidet med meldingen 

ønsker Helse- og omsorgsdepartementet spesielt å løfte frem fire innsatsområder: 

 Psykisk helse i folkehelsearbeidet 

 Aktive eldre  

 Helsevennlige valg  

 Barn og unge 

 

1.juli legger også Helse- og omsorgsdepartementet ut en rapport fra Helsedirektoratet som 

vurderer status og gir anbefalinger om videreutvikling av folkehelsearbeidet. Samme dag vil 

Nasjonalt folkehelseinstitutt levere en rapport som beskriver befolkningens helse. Rapportene 

kan brukes som bakgrunn for å gi innspill til meldingsarbeidet. Mer informasjon om 

http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Invitasjon-til-horing---Regional-plan-for-hudfaget-2014--2020/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
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folkehelsemeldingen og innsatsområdene finnes på Regjeringens egen nettside om 

folkehelsemeldingen: http://folkehelsemelding.regjeringen.no/ 

 

Det er også ønskelig med innspill til andre områder og tiltak som kan bidra til å styrke 

folkehelsen utover Helse- og omsorgsdepartementets innsatsområder. 

 

Kirsten Rokstad hadde sendt forslag til uttalelse til styret før møtet.   

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Høringen besvares i tråd med forslaget til Kristen Rokstad, og i henhold til 

diskusjonen i styret.  

 

Sak 160/2014: Høring - Høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om stønad til 

helsetjenester i EØS-land - gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 2. juli 2014 fra Legeforeningen om forslag til 

endringer i forskrift om stønad til helsetjenester i EØS-land - gjennomføring av 

pasientrettighetsdirektivet 
  

Bakgrunn:  

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om høringsnotat med 

forslag til endringer i forskrift 22. november 2010 nr 1466 om stønad til helsetjenester mottatt 

i et annet EØS-land - gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet.  

  

I følge forslaget skal pasienter få rett til refusjon av utgifter til sykehusbehandling mottatt i 

andre EØS-land. Det skal ikke kreves forhåndsgodkjenning. Pasienter som er vurdert til å ha 

rett til spesialisthelsetjeneste skal kunne søke om forhåndstilsagn før de reiser ut. Endringene 

er et ledd i gjennomføringen av direktiv 2011/24/EU om anvendelse av pasientrettigheter ved 

helsetjenester over landegrensene (pasientrettighetsdirektivet). Direktivet forventes å bli 

innlemmet i EØS-avtalen i løpet av 2014. Norge vil ta forbehold om at Stortinget samtykker i 

innlemmelsen av direktivet i EØS-avtalen, jf. Grunnloven § 26 andre ledd.  

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  

 

Sak 161/2014: Høring - forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer 

abort 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post fra Legeforeningen av 2. juli 2014 om forslag 

om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort. 

 

Kari Sollien hadde sendt utkast til svar til styret før møtet, og Ivar Halvorsen hadde gitt 

innspill. 

  

Bakgrunn: 

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

fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort.  

Forslaget innebærer at fastleger ikke lenger skal skrive under på skjemaet der kvinnen 

begjærer abort, og heller ikke legge ved en skriftlig henvisning. Departementet foreslår også å 

http://folkehelsemelding.regjeringen.no/
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presisere at fastleger med felleslister bare kan fordele oppgaver seg imellom for å dekke opp 

for ubesatte stillinger eller avtalehjemler, ferie- eller annet fravær eller av hensyn til 

kvaliteten på helsehjelpen. Ordningen med felleslister åpner ikke for at fastleger kan fordele 

arbeidsoppgaver seg imellom av samvittighetsgrunner. 

Videre foreslår departementet å tydeliggjøre kommunenes ansvar for å sørge for at fastlegenes 

praksis er i tråd med regelverket. 

 

 Kari Sollien orienterte om saken, og styret drøftet saken. 

 

 Vedtak: Kari Sollien redigerer uttalelsen i tråd med diskusjonen i styret, og saken 

ferdigbehandles per e-post.  

  

Sak 162/2014: Høring – endringer i arbeidsmiljøloven (aml) 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 2. juli 2014 fra Legeforeningen om endringer 

i arbeidsmiljøloven. 

 

Bakgrunn: 

Legeforeningen har mottatt høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om forslag om 

endringer i arbeidsmiljøloven (aml).  

 

Forslaget omhandler bestemmelsene om:  

- Midlertidig ansettelse 

- Utleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak 

- Kollektiv søksmålsrett 

- Arbeidstid 

- Aldersgrenser 

- Straffebestemmelser  

 

Forslagene er en oppfølging av Sundvolden-erklæringen av 7. oktober 2013, den politiske 

plattformen for regjeringen. 

  

Vedlagt innkallingen fulgte også Legeforeningens policydokumenter om arbeidstid og faste 

stillinger, samt Akademikernes arbeidstidspolicy.   

 

 Ole Henrik Krat Bjørkholt hadde sendt ut utkast til uttalelse til styret medlemmer før møtet.  

 

 Styret drøftet saken, og støtter Akademikeres mening slik det er uttrykt i policynotatet.  

 

Vedtak: Ole Henrik besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret. Høringen 

ferdigbehandles per e-post. 
 

Sak 163/2014: Høring - utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan 

og koordinator 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 8. juli 2014 fra Legeforeningen om utkast til 

veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator  
 

Bakgrunn:  

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om forslag om utkast til veileder 

habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.  
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Direktoratet fikk i 2013 i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide veileder til  

forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Utkast til veileder 

er nå ferdig og sendes med dette ut på høring.  Til orientering kan det opplyses at regjeringen 

har besluttet å utarbeide en opptrappingsplan på habiliterings- og rehabiliteringsområdet fra 

2016. Utforming av opptrappingsplanen er under arbeid. 
 

Det bes om tilbakemelding på innhold og ikke på struktur. Den endelige veilederen skal 

lanseres i en webasert mal, jfr. Veileder for sykmeldere. I innledningen til veilederutkastet gis 

det en kort leserveiledning med tanke på at struktur og tekst til en viss grad er  

utformet med tanke på det web-baserte sluttproduktet. 
 

 Styret drøftet saken.   

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  

 

Sak 164/2014: Høring - Nasjonale prosedyrer for nødetatenes samvirke ved pågående 

livstruende vold (PLIVO) 

./.  Vedlagt følger e-post fra Legeforeningen av 8. juli om nasjonale prosedyrer for nødetatenes 

samvirke ved pågående livstruende vold 
   

Bakgrunn: 

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonale prosedyrer for 

nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO).   
 

Helsedirektoratet (Hdir), Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og 

Politidirektoratet (POD) sin øverste ledelse etablerte i juni 2012 en felles styringsgruppe med 

underliggende arbeidsgrupper for å følge opp anbefalinger og konkrete tiltak fra bla. 22. juli 

kommisjonen. En av arbeidsgruppene fikk i mandat å utarbeide felles nasjonale prosedyrer 

for håndtering av hendelser med pågående livstruende vold. Arbeidsgruppen har bestått av 

representanter fra Hdir, DSB, POD og nødetatene (helse, brann og politi). Arbeidsgruppen har 

vært ledet av POD. Arbeidsgruppen har basert sitt arbeid på relevant og tilgjengelig kunnskap 

om slike hendelser bl.a. gjennom faktiske hendelser i Norge, Finland og USA. Prinsippene i 

prosedyrene er gjennomgått og evaluert i flere tverretatlige øvelser.  
 

De nasjonale prosedyrene beskriver, bakgrunn, rammebetingelser, sentrale begreper og 

inneholder operative prosedyrer som er ment å være retningsgivende for nødetatenes 

samvirke ved pågående livstruende vold. Prosedyrene er utformet på en enhetlig måte og har 

til hensikt at nødetatene skal kunne bruke prosedyrene på samme måte uavhengig av geografi 

og ressurstilgang. Det bes derfor om en særskilt tilbakemelding på hvordan prosedyrene 

vurderes å fungere der ressurstilgangen er begrenset.   
 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 

 

Sak 165/2014: Høring - Høring idefase OUS - Campus Oslo 

  

  Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 8. juli 2014 fra Legeforeningen av om høring 

idefase OUS - Campus Oslo 

 

Bakgrunn: 

Oslo universitetssykehus HF (OUS) sender ut en rapport om idefase OUS - Campus Oslo 

etter styrets behandling av rapporten 26. juni 2014. 
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Målet er et fremtidsrettet sykehus med vekt på brukermedvirkning, moderne løsninger for 

utredning og pasientbehandling, forskning og utdanning samt et godt arbeidssted for de 

ansatte.  

 

Rapportens foreslåtte løsningsalternativer er basert på mandatet fra sykehusets styre. Med 

bakgrunn i dagens dårlige bygningsmasse, sykehusets strategi og befolkningsveksten, ble 

prosjektet bedt om å utrede arealbehov, organisasjonsmodeller og alternative lokaliseringer. 

Prosjektet skulle spesielt belyse fortsatt bruk av dagens bygningsmasse, samlokalisering i 

enten Gaustad-/Rikshospitalet eller Ullevålområdet samt deling av virksomheten mellom 

disse to hovedlokaliseringene. 

 

Rapporten sammenfatter arbeidet med en idefase for utvikling av Oslo universitetssykehus og 

synliggjør på et overordnet nivå forskjellige organisatoriske løsninger og plassering av de 

forskjellige alternativene i lys av det arealbehov man er kommet frem til.  Rapporten har et 

tidsperspektiv frem til 2030 som grunnlag for de analysene som er gjennomført.   

 

Temaer som spesielt ønskes kommentert er:   

 

1. Dimensjoneringen av Oslo universitetssykehus for å løse dagens oppgaver og sett i forhold 

til dekning av behovet i hovedstadsområdet.  

 

2. Er det forutsetninger som er lagt til grunn for arbeidet som bør vurderes, herunder andre 

alternativer for organisering og lokalisering av sykehusets funksjoner, og som bør være med i 

neste fase av arbeidet?  

 

3. Hvilke alternative løsninger for organisering og lokalisering vil ivareta gode forløp for de 

pasientgrupper Oslo universitetssykehus har ansvaret for og derfor bør inngå i neste fase av 

planleggingen.  

 

4. Hvilke løsninger vil ivareta forsknings- og undervisningsfunksjonene ved Oslo 

universitetssykehus og samarbeidet med Universitetet, høgskoler, Oslo kommune og 

næringsliv på beste måte?  

 

5. Hvilke foreslåtte løsninger vil best ivareta tilgjengelighet til sykehuset og byutvikling?  

 

Styret drøftet saken. Kari Sollien tar kontakt med Oslo legeforening vedrørende høringen. 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen, med mindre Oslo legeforening gir 

innspill AF bør støtte.  

 

 Sak 166/2014: Høring - Forslag til endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser 

  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 10. juli 2014 fra Legeforeningen om forslag 

til endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser. 

 

Bakgrunn: 

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

endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser. 

  

Hovedlinjene i alkoholpolitikken, herunder reklameforbudet, ligger fast. Imidlertid er det 

endringer i samfunnet, som større krav til forbrukerinformasjon og den teknologiske 
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utviklingen, som gjør det nødvendig å vurdere justeringer tilpasset dagens situasjon, samtidig 

som et helhetlig og sterkt reklameforbud opprettholdes. Samfunnsutviklingen har skapt 

utfordringer når det gjelder fortolkningen av reklameregelverket, og på visse områder er det 

utviklet en akseptert praktisering av reklameforbudet som ikke samsvarer helt med dagens 

regelverk. Departementet går derfor i dette høringsnotatet gjennom en del problemstillinger 

knyttet til reklameforbudet og det foreslås noen endringer i alkoholforskriften for å klargjøre 

og ”rydde opp” i reklameregelverket.   

  

Ole Henrik Krat Bjørkholt hadde sendt sine merknader til høringen til styrets medlemmer i 

forkant av møtet.  

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  

 

Sak 167/2014 Høring - Foreslår å oppheve betjeningskravet for solarier 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 11. juli 2014 fra Legeforeningen om forslag 

om å oppheve betjeningskravet for solarier. 

 

Bakgrunn:  

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om foreslår å oppheve  

betjeningskravet for solarier. 

 

Departementet foreslår i stedet andre løsninger for å håndheve aldersgrensen. Disse 

alternative løsningene er mindre kostnadskrevende, samtidig som løsningene ivaretar kontroll 

av aldersgrensen på en tilfredsstillende måte. Statens strålevern har utredet ulike løsninger for 

elektronisk alderskontroll, men eksemplene er ikke uttømmende. Det finnes mange ulike 

teknologiske løsninger og feltet er i stadig utvikling. Departementet mener derfor at den mest 

hensiktsmessige løsningen er at solstudioene selv kan velge hvilket system for alderskontroll 

de ønsker å benytte, så fremt det oppfyller visse minstekrav. 

 

Egil Johannesen redegjorde for saken, og styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  

 

Sak 168/2014: Høring - Styringsstruktur og strategi for nasjonale screeningprogrammer 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 11. juli 2014 fra Legeforeningen om 

styringsstruktur og strategi for nasjonale screeningprogrammer 

 

Bakgrunn: 

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide en strategi 

og styringsstruktur for nasjonale screeningprogrammer. 

 

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med en arbeidsgruppe med medlemmer fra de regionale 

helseforetakene. I denne rapporten foreslår en bredt sammensatt arbeidsgruppe en overordnet 

strategi og styringsstruktur for nasjonale screeningprogram. Arbeidsgruppen er oppnevnt av 

Helsedirektoratet på bakgrunn av et oppdrag direktoratet har fått fra Helse- og 

omsorgsdepartementet. Innledningsvis i rapporten er det kort beskrevet hva screening er, 

fordeler og ulemper med screening, samt litt om screening i andre land og i Norge.  
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Det anbefales innført et Nasjonalt system for innføring, endring og styring av nasjonale 

screeningprogram. Det anbefales at systemet forankres i Helsedirektoratet, som også bør ha 

en sekretariatsfunksjon. Oppgavene til det nye systemet vil være todelt:  

 

1. Å sikre god og enhetlig styring, oppfølging, kvalitetssikring og evaluering av eksisterende 

program.  

 

2. Å sikre en grundig og faglig god prosess for vurdering og innføring av nye nasjonale 

screeningprogrammer, større endringer i, og eventuelt avvikling av disse, samt eventuelt nye 

rutinemessige undersøkelser og tester i primærhelsetjenesten.   

 

Tone Dorthe Sletten hadde sendt sine vurderinger av høringen til styrets medlemmer i forkant 

av møtet. Hun redegjorde for saken, og styret drøftet den.  

 

Vedtak: Tone Dorthe Sletten endrer utkastet i tråd med diskusjonen i styret. Saken 

ferdigbehandles per e-post.   

 

Sak 169/2014: Høring - Veileder for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for 

somatiske akuttmottak 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 24. juni 2014 fra Legeforeningen om veileder 

for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak. 

 

Bakgrunn: 

Sammen med revidert versjon av utredningen om fremtidig spesialitetsstruktur med 

tilhørende konsekvensutredning, har Helsedirektoratet sendt «Veileder for faglige og 

organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak» på høring. Helsedirektoratet 

inviterer nå relevante instanser til å komme med innspill til veilederen. 

 

Helsedirektoratet oppfordrer høringsinstansene til å se disse to sakene i sammenheng.  

Legeforeningen har valgt å skille de to problemstillingene i den interne høringen, slik at 

forslag til fremtidig spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak sendes ut som to separate 

saker. Det er imidlertid ønskelig at Veileder for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for 

somatiske akuttmottak ses i sammenheng med de deler av spesialitetsstrukturen som 

omhandler arbeid i akuttmottak.  

 

Bjørn Nordang redegjorde for saken, og styret diskuterte saken. 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  

 

Sak 170/2014: Evalueringen av «Utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi» 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 12. august 2014 fra Oxford Research. 

 

Oxford Research gjennomfører evalueringen av «Utprøving av spesialistutdanning i klinisk 

odontologi» for Helsedirektoratet. I forbindelse med prosjektet ønsker de å gjennomføre et 

intervju med en person ved allmennlegeforeningen som har kunnskap og erfaring med denne 

ordningen, og ønsker innspill til kandidat. 

 

 Styret drøftet saken.  
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Vedtak: Allmennlegeforeningen har ingen aktuell kandidat. Dette meddeles Oxford Research 

 

Sak 171/2014: 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 172/2014: Ny representant til nemdsaker 

 

Hanne Undlien er etter forslag fra Allmennlegeforeningen oppnevnt som medlem av nasjonal 

nemd for overdragelse av fastlegepraksis.  

 

Undlien har tatt kontakt med Allmennlegeforeningen, og bedt om avløsning.  

 

Vedtak: Sekretariatet sender en forespørsel til 1. landsrådene i Oslo og Akershus og hører om 

de har forslag.  

 

Sak 173/2014 Høring – Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten 

 

Dette er sak 138/14 fra styremøtet 19. juni 2014.  

  

Egil Johannesen hadde utarbeidet forslag til uttalelse som var sendt styrets medlemmer før 

møtet.  

 

Egil Johannesen redegjorde for saken, og styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Kari Sollien endrer utkastet i tråd med diskusjonen i styret.  

 

 


