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Godkjent 20. juni 2018 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  
 
I 
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 
 

Dato:   28. mai 2018 
 

Møtested: Soria Moria, Oslo   
 

Deltakere:  Tom Ole Øren, leder  

Nils Kristian Klev, nestleder 
Kirsten Rokstad   
Christina Fredheim 
Sidsel Mordt Andreassen 
Elisabeth Stura  
Ole Arvid Osmundnes 
Torgeir Hoff Skavøy 
Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin frem til 18.30 
 

Referent:  Camilla Fagerholt 
 
 

Sak 93/2018: Leders 10 minutter 

 
 

 Våruka i Tønsberg  
 Interne strategimøter om fastlegeordningen 
 Sentralstyremøter  
 Primærhelsegruppa  
 Normaltarifforhandlingene 
 Møte med Helse- og omsorgsdepartementet om inntekts – og 

kostnadsundersøkelse  
 Bærumsaken  
 Fastlegekonferanse, Sortland; "Fastlegekrisen krever en nytenkende 

kommunehelsetjeneste"  
 Forhandlinger med Finans Norge 
 Møte med HELFO 
 Workshop; ALIS-hjemler (Elisabeth Stura, Sidsel Mordt Andreassen, Torgeir Hoff 

Skavøy, Kirsten Rokstad, Tom Ole Øren og Camilla Fagerholt deltok) 
 Fastlegen.no  
 Viktige saker fremover;  

o Normaltarifforhandlingene 
o Torgeir Hoff Skavøy, Kirsten Rokstad og Tom Ole Øren skal delta på en tre 

dagers praksiskonsultentordning-konferanse om samhandling 
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Sak 94/2018: Politisk time og aktuelle saker 

 
 Sentralstyremøtet  
 Seminar om spesialistutdanningen  
 Møte i spesialitetskomiteen 
 Forslag til arbeidsprogram for ALIS – frist til å gi tilbakemelding: neste mandag 
 Medlemsbrev fra ALIS – sendes alle medlemmer av Allmennlegeforeningen 
 Wonca  
 Helseøkonomikonferanse  
 Faggrupper i Norsk forening for allmennmedisin  
 Livmorhals screening referansegruppe  
 Møte om implementering av beslutningsstøtten 
 Møte i allmennmedisinsk forskingsfond   
 Fastlegen.no 

 

Sak 95/2018: Referat fra styremøte 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte referat fra styremøtet 23. april 2018.  
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

Sak 96/2018: Evaluering Geilokurset 

 
 Evalueringen fulgte vedlagt innkallingen.  
 
 Vedtak: Styret tok evalueringen til orientering.  

  

Sak 97/2018: Våruka – evaluering 

 
 Evalueringene fulgte vedlagt innkallingen 
 
 Vedtak: Styret tok evalueringen til orientering. 
 

Sak 98/2018: Referat fra landsrådsmøtet  

 
Referatet fra landsrådsmøtet var sendt styret per e-post før møtet.  
 
Vedtak: Referatet ble godkjent på e-post etter møtet.   
 
Oppfølging etter landsrådsmøtet:  
 
Peter Christersson la frem følgende forslag fra Rogaland legeforening: 
"1) Allmennlegeforeningen skal jobbe for å få til en kollektiv yrkesskadeforsikring for sine 
medlemmer. Kostnaden skal tilsvare arbeidstakere (ca. 500 kr årlig), og betales 
sammen med årskontingent til Legeforeningen." 
 
Nils Kristian Klev svarte fra styret. 
 
Vedtak: Forslaget ble oversendt styret. 
 
Oppfølging: Ole Arild Osmundnes følger opp saken for styret 
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"2) Allmennlegeforeningen ser at det er behov for ulike ALIS-løsninger. 
Fastlønn vil være et godt alternativ i mindre kommuner eller områder 
med rekrutteringsvansker. I større bykommuner, vil næringsdrift være en 
hensiktsmessig løsning. Allmennlegeforeningen ønsker å prøve ut 
"Stavangermodellen" også andre steder, og vil jobbe for å få dette opp 
som et reelt alternativ." 

 
Elisabeth Stura svarte fra styret.  
 
Forslaget ble oversendt redaksjonskomiteen som sammenstiller de ulike 
forslagene om ALIS-hjemmel.  
 
Ståle Sagabråten la frem redaksjonskomiteens forslag (samme som under i 
forhold til forslaget fra Tone Dorte Sletten):  
 

"Allmennlegeforeningen ser at det er behov for ulike ALIS-løsninger. 
Fastlønn kan være et godt alternativ i mindre kommuner eller områder 
med rekrutteringsvansker, andre steder vil næringsdrift være en 
hensiktsmessig løsning. Landsrådet ber Allmennlegeforeningen vurdere 
og piloterer ulike driftsmodeller, som for eksempel ALIS nord, ALIS Vest,  
"Stavangermodellen" , ALIS-næring og andre modeller." 

 
Vedtak: Redaksjonskomiteens forslag ble oversendt styret.  
 
Oppfølging: Elisabeth Stura sitter i arbeidsgruppen i trepartssamarbeidet som 
jobber med utdanningsstillinger.   
 

"3) Det er givende og spennende å ha medisinstudenter utplassert i 
allmennpraksis. I tillegg kan dette være en god arena for rekruttering til 
faget. Dessverre anerkjenner ikke universitetene den jobben 
allmennlegene/praksislærerne gjør i tilstrekkelig grad. Honoreringen for 
praksislærere er altfor lav, og trenger er realt løft. Allmennlegene kan ikke 
lenger drive dugnad. Utenlandske utdanningssteder, f.eks. i Polen og 
Ungarn, krever at studentene har utplassering i allmennpraksis i Norge. De 
honorerer imidlertid ikke legene i det hele tatt. Dette er ikke akseptabelt. 
Allmennlegeforeningen skal jobbe overfor norske og utenlandske 
utdanningssteder for å bedre honorering for praksislærerne." 

 
Forslaget ble oversendt redaksjonskomiteen, som la frem følgende forslag: 
  

"Det er givende og spennende å ha medisinstudenter utplassert i 
allmennpraksis. I tillegg kan dette være en god arena for rekruttering til 
faget. Dessverre anerkjenner ikke universitetene den jobben 
allmennlegene/praksislærerne gjør i tilstrekkelig grad. Honoreringen for 
praksislærere er altfor lav, og trenger er realt løft. Allmennlegene kan ikke 
lenger drive dugnad. Utenlandske utdanningssteder, f.eks. i Polen og 
Ungarn, krever at studentene har utplassering i allmennpraksis i Norge. De 
honorerer imidlertid ikke legene i det hele tatt. Landsrådet ber 
Allmennlegeforeningen  jobbe for bedre honorering av praksislærere og 
universitetslektorere." 

 



 

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/af 
  - 4 - 

4 

 
Vedtak: Redaksjonskomiteens forslag ble oversendt styret.  
 
Oppfølging: Christina Fredheim og Nils Kristian Klev jobber med dette videre. 
 
Forslag fra Bård Nome  

 
"Som tillitsvalgt gjennom 3 år i Sandefjord kommune har vi slitt med at 
SFS2305 skiller på interkommunal og kommunal legevakt. Iom at 
Sandefjord er en kommune, kan kommunen velge å betale 
beredskapstillegg for nattevakt. Gjennom harde forhandlinger med 
kommunen har legene blitt enige om en ordning med fast betaling på 
natt, men langt under tariffen for interkommunal legevakt, noe som synes 
urettferdig fordi vårt vaktdistrikt på 60-65000 personer ikke er ulikt distriktet 
flere interkommunale legevakter i Vestfold betjener og arbeidsmengden 
er ganske lik på nattevakt, dvs. arbeid hver natt. Trade off for kommunen 
er at legene kommer på vakt kl 1530 uten mulighet til å få 
oppmøtetaksten 2fk og reisetakst for vakten er definert som en tilstede 
vakt. 

Legene i Sandefjord ønsker en endring i SFS 2305 slik at det er 
vaktdistriktets størrelse som utløser fast betaling på natt og ikke om det er 
en eller flere kommuner med i distriktet. Det er forslaget." 

 

Nils Kristian Klev orienterte om styrets arbeid, og prioriteringer fremover. Styret tar 
med seg innspillet i videre arbeidet med særavtalen.  

 
Vedtak: Forslaget ble oversendt styret. 
 
Oppfølging: Forslaget blir fulgt opp i forbindelse med neste forhandling av 
særavtalen. 
 
Forslag fra Magnus Struckmeyer 
 

"Takst for ledsagelse av patient i ambulanse føll bort før noen år siden. Det 
foreligger til dags dato ingen konsensus før hvordan legevaktslege skall 
lønnes ved ledsagelse. Per i dag skall regning før slik ledsagelse sendes 
helseforetaken. 
I det sista opplever vi att flera medlemmer fått avvist krav (til 
Nordlandssykehuset) som bestemt sig før att bruka 6-7 år gamle takster. 
Jag ber om att dette tas med på dagsorden og att de regionala 
tillitsvalge i DNLF tar dette opp till forhandling med respektive 
helseforetak." 

 
Ole Arild Osmundnes orienterte om styrets vurdering av saken.  
 
Forslag fra Torstein Sakshaug: 

"Ved legevaktsleges ledsagelse i ambulanse krever AF at Helseforetakene 
garanterer for tilsvarende forsikringsdekning som de ansatte i 
Helseforetaket.  
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Per i dag har legevaktsleger 10G livs/uføreforsikring gjennom SFS 2305 
med henvisning til HTA. Ansatte i Helse Midt-Norge i 
utrykningssammenhen har til sammenligning 78G ved 
død/uførhet/invaliditet. 
 
Denne forskjellen kan ikke aksepteres." 

 
Ståle Sagabråten la frem redaksjonskomiteens forslag 

 
"Takst for ledsagelse av pasient i ambulanse falt bort før noen år siden. 
Det foreligger til dags dato ingen konsensus før hvordan legevaktslege 
skall lønnes ved ledsagelse. Per i dag skall regning før slik ledsagelse 
sendes helseforetakene  
 
I det siste opplever vi att flere medlemmer fått avvist krav (til 
Nordlandssykehuset) som bestemt sig før att bruka 6-7 år gamle takster. 
Landsrådet ber om at dette tas med på dagsorden og att de regionale 
tillitsvalgte i DNLF tar dette opp til forhandling med respektive 
helseforetak. 
 
Per i dag har legevaktsleger 10G livs/uføreforsikring gjennom SFS 2305 
med henvisning til HTA. Ansatte i Helse Midt-Norge i 
utrykningssammenheng har til sammenligning 78G ved 
død/uførhet/invaliditet. Denne forskjellen kan ikke aksepteres. 
 
Ved legevaktsleges ledsagelse i ambulanse ber Landsrådet AF kreve at 
Helseforetakene garanterer for tilsvarende forsikringsdekning som de 
ansatte i Helseforetaket."  

 
Vedtak: Forslaget fra redaksjonskomiteen ble oversendt styret.  
 
Oppfølging: Tom Ole Øren tar saken opp i tariffutvalget  
 
Forslag fra Helen Brandstorp, Ronny Cassells, Guttorm Dahl Johnsen, Marit 

Karlsen, Karsten Kehlet og Morten H. Larsen:  

"Fastlegeordningen er inne i sin verste krise siden etableringen i 2001. 

Rekruttering til fastlegeordningen svikter selv i sentrale strøk. 

For å bedre rekruttering av yngre leger til faget allmennmedisin, har 

kommuner i de siste par år opprettet ulike typer «utdanningshjemler».  

Det er i dag ingen normer for innhold og krav til slike utdanningshjemler i 

kommunene. Fastlegehjemler kan defineres som utdanningshjemler uten 

at det er definerte krav til hva dette innebærer. 

Krav til finansieringsordninger, strukturert, lokal veiledning og supervisjon, 

mulighet for deltakelse i veiledningsgruppe og kurs, samt mulighet for 

deltakelse i forskning og kvalitetsutvikling, vil være aktuelle tema som kan 
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inngå i en kravspesifikasjon eller anbefaling for innhold i en 

utdanningshjemmel. 

Skal det ha noen verdi at faslegehjemler utlyses som utdanningshjemler 

må innholdet i en fastlegehjemmel være definert. 

Forslag til årsmøtevedtak:  

 Landsrådet pålegger styret i AF i samarbeid med NFA å utarbeide forslag 

til innhold i allmennmedisinske utdanningshjemler." 

Ble oversendt redaksjonskomiteen, og Ståle Sagabråten la frem 

redaksjonskomiteens forslag:  

"Fastlegeordningen er inne i sin verste krise siden etableringen i 2001. 

Rekruttering til fastlegeordningen svikter selv i sentrale strøk. 

For å bedre rekruttering av yngre leger til faget allmennmedisin, har 

kommuner i de siste par år opprettet ulike typer «utdanningshjemler».  

Det er i dag ingen normer for innhold og krav til slike utdanningshjemler i 

kommunene. Fastlegehjemler kan defineres som utdanningshjemler uten 

at det er definerte krav til hva dette innebærer. 

Krav til finansieringsordninger, strukturert, lokal veiledning og supervisjon, 

mulighet for deltakelse i veiledningsgruppe og kurs, samt mulighet for 

deltakelse i forskning og kvalitetsutvikling, vil være aktuelle tema som kan 

inngå i en kravspesifikasjon eller anbefaling for innhold i en 

utdanningshjemmel. 

Skal det ha noen verdi at fastlegehjemler utlyses som utdanningshjemler 

må innholdet i en fastlegehjemmel være definert. 

Forslag til årsmøtevedtak: 

Landsrådet anmoder styret i AF i samarbeid med NFA og 

spesialistkomiteen å utarbeide forslag til rammer og innhold i 

allmennmedisinske utdanningshjemler." 

Vedtak: Forslaget til vedtak fra redaksjonskomiteen ble oversendt styret.  

Oppfølging: Ivaretas av Elisabeth i trepartssamarbeidet.   

Forslag fra Tone Dorthe Sletten, Tor Magne Johnsen, Hanna Krogh, Harald 

Sundby, Torstein Sakshaug og Hans Myklebust: 

"Allmennlegeforeningen ønsker utdanningsstillinger innen allmennmedisin 

som er tilpasset ulike driftsformer. Vi ønsker at flere ulike løsninger piloteres, 

blant annet Alis-næring, jfr Trønderopprørets forslag." 

Forslag ble oversendt redaksjonskomiteen som la frem følgende forslag: 
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"Allmennlegeforeningen ser at det er behov for ulike ALIS-løsninger. 

Fastlønn kan være et godt alternativ i mindre kommuner eller områder 

med rekrutteringsvansker, andre steder vil næringsdrift være en 

hensiktsmessig løsning. Landsrådet ber Allmennlegeforeningen vurdere 

og piloterer ulike driftsmodeller, som for eksempel ALIS nord, ALIS Vest,  

"Stavangermodellen" og andre modeller." 

Vedtak: Forslaget fra redaksjonskomiteen ble oversendt styret.   

Oppfølging: Ivaretas av Elisabeth i trepartssamarbeidet.   

 

Forslag fra Ronny Cassels:  
"I beregning av normtal, må deltaking i legevakt telje som fråtrekk på lik 
linje med kommunal fast bistilling." 

 

Vedtak: Ved en inkurie ble forslaget ikke tatt opp til avstemning. Styret velger å 

ta med seg forslaget i sitt videre arbeid.  

Oppfølging: Tom Ole Øren tar kontakt med Ronny Cassells.   

 
 

Sak 99/2018: Våruka oppsummering 

 
Styret gikk gjennom kursene, møtene, det sosiale arrangementet og trening på Våruka 
2018 
 

 

Sak 101/2018 Landsstyremøtet 

 
Styret gikk gjennom landsstyremøtet. 
 
Forhandler: Nils og Torgeir 

    

Sak 102/2018: Regnskapsrapport 1. kvartal 2018 

 
 Nils Kristian Klev orienterte om regnskapsrapporten for 1. kvartal 2018.   
 
 Vedtak: Tok regnskapsrapporten til orientering. 

 

Sak 103/2018: Invitasjon til nytt møte i trepartssamarbeidet 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 22. mai 2018 om møte i 

trepartssamarbeidet.  

 

Vedtak:  
Arbeidsgruppen om finansiering: Tom Ole Øren stiller fra 
Allmennlegeforeningen. 
Arbeidsgruppen om utdanningsstillinger: Elisabeth Stura stiller fra 
Allmennlegeforeningen.   
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Sak 104/2018: Normens nyhetsbrev nr. 2 - 2018 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 22. mai 2018 fra Legeforeningen med 

Normens nyhetsbrev. 
 
 Fristen var 27. mai 2018.  

 

Sak 105/2018 Invitasjon til deltakelse i ressursgruppe – legens rolle i 
sykmeldingsarbeidet 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 20. april 2018 om 

deltakelse i ressursgruppe – legens rolle i sykmeldingsarbeidet. 
 
 Svarfristen var 11. mai 2018. 

 
Christina Fredheim deltar for Allmennlegeforeningen. Første møte er 22. juni 2018. 
 
 

Sak 106/2018: Oppnevnelse til nasjonal referansegruppe for forskningsnettverk i 
primærhelsetjenesten (PraksisNett) 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 11. mai 2018 fra Institutt for global 

helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen med invitasjon til å oppnevne 
medlem til nasjonal referansegruppe for forskningsnettverk i primærhelsetjenesten 
(PraksisNett). 

  
 Svarfrist 25. mai 2018 – AF hadde fått utsettelse til etter styremøtet 28.mai 2018 

 
Vedtak: Kirsten Rokstad deltar fra Allmennlegeforeningen 
 

Sak 107/2018: Prosjekt om bedre henvisninger 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 9. mai 2018 fra Marit Nygård Olsen, 

Rehabiliteringsrådgiver/Spesialfysioterapeut Regional koordinerende enhet, RKE, om et 
prosjekt om bedre henvisninger 
 
De kontakter AF fordi Regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst, ønsker å initiere et 
prosjekt med målsetning om å bedre kvaliteten på rehabiliteringshenvisninger 
tilspesialisthelsetjenesten. Dette ønsker de å gjøre gjennom utvikling av en klinisk 
nettløsning kompatibel med EPJ-system som er i bruk av henvisere. I den forbindelse blir 
et samarbeid med legeforeningen veldig viktig 
 
Vedtak: Henvendelsen oversendes Norsk forening for allmennmedisin.  
 

Sak 108/2018: Invitasjon til felles årsmøter for LSA og NORSAM 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra LSA og NORSAM av 18.mai 2018 

med invitasjon til felles årsmøtearrangement for LSA og NORSAM på Sem gjestegård i 
Asker 6. juni 2018.  

 
Vedtak: Nils Kristian Klev deltar fra Allmennlegeforeningen. 
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Sak 109/2018: Høring: Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for 
leger og tannleger (spesialistforskriften) 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 27. april 2018 om høring: forskrift om 
spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). 
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forslag til tillegg og 
endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og 
tannleger. Forskriften ble vedtatt i desember 2016, men inneholdt ikke regulering av 
ASA- spesialitetene. Denne høringen inneholder hovedsakelig forslag til regulering av 
ASA- spesialitetene, men også enkelte andre endringsforslag til forskriften. 
  
Departementet foreslår en tilnærming til organisering og regulering av 
spesialistutdanningen i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin som vil gi 
en mest mulig lik organisering som sykehusspesialitetene. Det gjøres unntak der det er 
behov for tilpassede løsninger. Blant annet innføres det en registreringsordning for 
utdanningsvirksomheter i tillegg til dagens godkjenningsordning for 
utdanningsvirksomheter i spesialisthelsetjenesten. Registrerte utdanningsvirksomheter vil 
i hovedsak være kommuner. De registrerte utdanningsvirksomhetene får ansvar og 
oppgaver som er parallelle, men tilpasset forholdene utenfor spesialisthelsetjenesten. 
Helsedirektoratet skal ha en særskilt rolle med å bidra til en enhetlig utforming av 
spesialistutdanningen av ASA- spesialitetene. Dette skal blant annet skje ved at 
direktoratet gir anbefalinger om utarbeidelsen av og innholdet i de registrerte 
virksomhetenes utdanningsplaner. 
  
Departementet tar sikte på at endringene i spesialistforskriften skal tre i kraft 1. mars 
2019. 
  
Selv om hoveddelen av høringsnotatet gjelder regulering av ASA- spesialitetene, er 
hele spesialistforskriften på høring. Legeforeningen har derfor anledning til å 
kommentere hele forskriften. På Legeforeningens høringssider og i høringsbrevet angis 
noen punkter der henholdsvis departementet og Legeforeningen ber om særskilte 
innspill. Følg vedlagt link for informasjon om disse. 
 
Høringsfrist: 24. mai 2018.  
 
På grunn av høringsfristen var denne høringen behandlet per e-post før styremøtet.  
 

Sak 110/2018: Høring - Forslag til ny forskrift om pasientjournal 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 3. mai 2018 om 
forslag til ny forskrift om pasientjournal. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til ny forskrift om 
pasientjournal (pasientjournalforskriften). Forskriften skal erstatte dagens forskrift om 
pasientjournal og om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter. 
 
Grunntanken bak endringsforslaget er den samme som i målbildet som er beskrevet i 
Meld. St. 9 (2012-2013) "Én innbygger - én journal". Helsepersonell skal ha rask og 
effektiv tilgang til nødvendige og oppdaterte pasientopplysninger, samtidig som 
personvernet ivaretas. Dette gjelder gjennom hele behandlingsforløpet uavhengig av 
hvor i landet pasienten blir syk eller får behandling. For å sikre best mulig helsehjelp til 
hver enkelt er det avgjørende at relevante og nødvendige helseopplysninger er 
korrekt nedtegnet i pasientens journal. Alle som yter helsehjelp har plikt til å føre journal. 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forskrift-om-spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning-for-leger-og-tannleger-spesialistforskriften/hoeringsgrunnlag/
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Forskriftutkastet har regler om: 
• Formål og virkeområde 
• Journalens innhold 
• Pasienthensyn 
• Dataansvar 
• Krav om system for autorisasjon og autentisering 
• Opphør av virksomhet 
• Retting og sletting av opplysninger 
• Tilintetgjøring ved digitalisering av fysiske dokumenter 
• Virksomhetens dokumentasjonsplikt og kontroll ved tilgjengeliggjøring av 
helseopplysninger 
 
Forskriftsforslaget regulerer innholdet i og behandling av opplysninger i journalen og 
ikke teknologiske egenskaper og forutsetninger som må være til stede for å nå 
forskriftens mål og krav. Forskriften fastsetter for eksempel ikke særskilte krav til teknisk 
standardisering og strukturering av informasjon, krav til arkitektur for felles grensesnitt for 
ulike systemer eller krav til felles kodeverk for informasjonsklasser. Departementet vil 
komme tilbake til dette i tilknytning til arbeidet med å vurdere virkemidler for styring og 
samordning på e-helseområdet. 
 
Virksomhetenes plikter etter forskriften er for øvrig en presisering av dagens plikter og 
innebærer ingen vesentlige utvidelser av ansvar. Det samme gjelder helsepersonells 
oppgaver og ansvar. Departementet legger til grunn at vedtagelse av den nye 
forskriften ikke vil medføre vesentlige administrative eller økonomiske kostnader. 
 
Departementet foreslår blant annet følgende endringsforslag: 
• I samsvar med EUs personvernforordning forslås endringer som begrenser adgangen 
til å ta betalt for utskrift eller kopi av pasientjournalen. I dag kan det kreves inntil kr. 85 
for utskrift eller kopi av pasientjournal. I samsvar med personvernforordningen 
begrenses nå denne retten til å ta betaling. Departementet legger til grunn at dette vil 
innebære noe, men ikke vesentlig, inntektstap for de virksomheter som i dag krever 
vederlag for innsyn. 
• Departementet har ved utarbeidelse av forskriften særskilt vurdert hvordan kravet til 
journalens innhold best bør presiseres, og har utarbeidet et alternativt forslag til 
forskriftstekst. Departementet ber om høringsinstansenes vurdering av spørsmålet, se 
punkt 3.6.4. 
• I motsetning til dagens pasientjournalforskrift, foreslås det at den nye forskriften også 
skal gjelde for personell i apotek. 
 
Det bes i tillegg om at høringsinstansene ser på hvordan de foreslåtte endringer vil 
understøtte informasjonssikkerhet, herunder de tre hovedelementene integritet, 
tilgjengelighet og personvern, både i nåværende og fremtidige digitale 
pasientjournalløsninger. 
 
Høringsfrist: 18. juni 2018 
 
Personvernreglene settes opp på neste styremøte. 
 
Vedtak: Torgeir Hoff Skavøy skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.  
 

Sak 111/2018 Høring - NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets 
utredning om varsling i arbeidslivet 

 
Allmennlegeforening hadde mottatt et brev av 4. mai 2018 om NOU 2018: 6 Varsling – 



 

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/af 
  - 11 - 

11 
verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet 
Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring NOU 2018: 6 Varsling – verdier og 
vern, Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet. Varslingsutvalget har 
foretatt en helhetlig gjennomgang av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven, og la 15. 
mars 2018 fem NOU 2018: 6. Utvalget foreslår en rekke tiltak for å styrke varslingsvernet i 
norsk arbeidsliv. 
 
Utvalgets utredning NOU 2018: 6 inngår som et av tre elementer i regjeringens arbeid 
med forbedret varslervern. De øvrige to er endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke 
varslervernet som trådte i kraft 1. juli 2017, og et løpende prosjekt i regi av 
Arbeidstilsynet om bedre samhandling om varsling mellom offentlige myndigheter og 
bedre informasjon og veiledning om varsling og varslingsregelverket. 
 
I tilknytning til samhandlingsprosjektet er det, i fellesskap mellom Arbeidstilsynet og 
tretten andre offentlige myndigheter, utarbeidet en handlingsplan for videre arbeid i 
perioden 2018-2020. Arbeidstilsynet er også i gang med arbeidet med å utarbeide en 
nasjonal veileder om varsling, og det er naturlig at partene i arbeidslivet inkluderes i 
denne prosessen. 
 
Kunnskapsgrunnlaget for utvalgets vurderinger fremgår av kapitlene 2-8. 
Samfunnsnytten av varsling er behandlet i kapittel 3, utvalgets overordnede 
vurderinger er samlet i kapittel 9 og forslag til lovendringer, informasjons- og 
organisatoriske tiltak fremgår av kapittel 10 – 13. 
 
Utvalgets mest sentrale forslag er: 
• Opprettelse av et eget nasjonalt Varslingsombud. 
• Opprettelse av en tvistenemd for varslingssaker. 
• Varslingsreglene bør forbli i arbeidsmiljøloven. 
• En egen lov om varsling, som i første omgang skal inneholde regler om ombudet og 
nemnda. 
• Klargjøring av arbeidsmiljølovens begreper "kritikkverdige forhold" og "forsvarlig 
fremgangsmåte". 
• Presisering av arbeidsgivers aktivitetsplikt i varslingssaker knyttet til håndtering av 
varsleren og varselet. 
• Innlemme hensynet til et godt ytringsklima i arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse 
og en henvisning til Grunnloven § 100 om ytringsfrihet i arbeidsmiljølovens 
varslingsregler. 
• Endring i reglene om oppreisning og objektivt ansvar ved erstatning for 
økonomisktap, og uttalelser om at erstatningsnivået bør heves. 
• En nasjonal varslingsveileder skal utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med 
partene i arbeidslivet. 
 
Det er i hovedsak et enstemmig utvalg som stiller seg bak forslagene i NOU 2018: 6. 
Utvalget er imidlertid på noen punkter delt, blant annet når det gjelder 
tvisteløsningsmekanismer og behovet for å opprette en egen nemnd for saker om 
gjengjeldelse på grunn av varsling og behovet for en egen varslingslov, og hva og for 
hvem den skal gjelde. 
 
Vi ber særlig om tilbakemeldinger på forslaget som gjelder opprettelsen av et eget 
Varslingsutvalg og om det er behov for en klargjøring av arbeidsmiljølovens begreper 
"kritikkverdig forhold" og forsvarlig framgangsmåte. 

 
Høringsfrist: 31. mai 2018 



 

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/af 
  - 12 - 

12 

 

Nils Kristian Klev orienterte, og styret diskuterte.  

Vedtak: Nils besvarer i tråd med diskusjonen i styret  

Sak 112/2018: Ny høring - Læringsmål for de kliniske fagene i del 1 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 15. mai 2018 fra Legeforeningen om 
læringsmål for de kliniske fagene i del 1 om læringsmål for de kliniske fagene i del 1 
Helsedirektoratet sender på høring reviderte læringsmål for de kliniske fagene i første 
del av ny spesialistutdanning (del 1). Læringsmålene skal erstatte de forskriftsfestede 
læringsmålene i vedlegg 2 til spesialistforskriften 16. januar 2016, som trådte i kraft 1. 
mars 2017. 
 
Hovedformålet med del 1 er å sikre faglig kvalifisering av nyutdannede leger. Hensikten 
er at legen gjennom arbeid under særskilt opplæring, supervisjon og veiledning skal få 
nødvendig grunnleggende erfaring og praktisk rutine for videre spesialistutdanning. 
I etterkant av forskriftsfestingen av læringsmålene har det kommet viktige innspill med 
hensyn til læringsmålenes utforming og innhold og behov for nødvendige endringer. 
Helsedirektoratet sier de har tatt innspillene til etterretning og ser at det er behov for en 
endring av de forskriftsfestede læringsmålene allerede nå, kort tid etter de ble 
forskriftsfestet. Legeforeningen var en av aktørene som kom med innspill til viktige 
endringer. 
Helsedirektoratet har gjort følgende vurderinger: 
• Læringsmålsformuleringen "å kunne anvende den kliniske beslutningsprosessen" 
utgår. 
• Læringsmålsformuleringene er harmonisert opp mot læringsmålene i del 2 og del 3 
slik at begrepsbruk, beskrivelse av kompetansenivå og formulering av læringsmål blir lik 
for alle deler av spesialistutdanningen. 
• Enkelte viktige kliniske kompetanser er tatt inn som nye læringsmål eller som deler av 
eksisterende læringsmål. 
• Læringsmål 2, 16, 17, 61, 90 og 92 utgår. 
• Det er 38 læringsmål med uendret innhold, av disse er det gjort rene språklige 
presiseringer i 10 av læringsmålene. 
• Alle læringsmålene i psykiatri er uendrede. 
• Resterende læringsmål er enten nye læringsmål med helt nytt innhold eller justering 
av innholdet i eksisterende læringsmål. 
Helsedirektoratet ber om innspill på: 
• om de reviderte læringsmålene er dekkende i forhold til kompetansebehovene i 
årene fremover. 
• om de reviderte læringsmålene gir et tilstrekkelig felles medisinskfaglig grunnlag for 
videre spesialistutdanning. 
• om endringene i læringsmålene er en nødvendig faglig forbedring i forhold til de 
allerede forskriftsfestede læringsmålene. 
• om de reviderte læringsmålene er praktisk gjennomførbare 
Vi gjør oppmerksom på at høringen har svært kort frist fra Direktoratet. 

 

Høringsfrist: 6. juni 2018 

Vedtak: Christina Fredheim skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.  
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Sak 113/2018: Høring - Læringsmål generell kirurgi 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 9. mai 2018 om læringsmål generell 
kirurgi. 
 
Helsedirektoratet sender med dette læringsmål for generell kirurgi del 2 og del 3 på 
høring. Bakgrunnen for høringen er arbeidet med legenes spesialitetsstruktur og 
spesialistutdanning, som også tidligere har vært på høring. Da ble det av flere instanser 
påpekt at det fortsatt er behov for en generell kirurgisk spesialitet i tillegg til 
spesialiteten i gastroenterologisk kirurgi. Direktoratet har derfor jobbet videre med 
problematikken, og sender nye forslag på høring. 
 
Direktoratet skriver at mange pasienter har vanlige sykdommer som ikke trenger 
avansert behandling. De ser derfor behov for generalister både innen kirurgi og 
indremedisin, og opplever at det er viktig at spesialitetsstrukturen er tilpasset dette. 
Videre skriver direktoratet at generalistkompetansen innen indremedisin er ivaretatt i 
spesialitetsstrukturen gjennom spesialitetene indremedisin samt akutt- og 
mottaksmedisin. 
 
Helsedirektoratet har utredet behovet for en generell kirurgisk spesialitet, og har i 
utarbeidelsen av læringsmål for del 3 i generell kirurgi innhentet faglig råd fra 
spesialitetskomiteen i generell kirurgi 
 
I denne høringen ønsker Helsedirektoratet tilbakemeldinger på hvorvidt det er 
nødvendig med en generell kirurgisk spesialitet for å ivareta generalistkompetansen 
innen kirurgi ved sykehus der denne kompetansen anses hensiktsmessig, eller om 
denne kan ivaretas på annen vis. De ønsker også tilbakemelding på om 
læringsmålene dekker kompetansebehovet for en slik spesialitet. 
 
Vi gjør oppmerksom på at høringen fra direktoratets side har svært kort frist. 
 
 
Høringsfrist: 6. juni 2018 
 
Christina Fredheim orienterte, og styret diskuterte.  
 
Vedtak: Christina Fredheim besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret.  
 

Sak 114/2018: Høring - Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 15. mai 2018 om forslag til endringer 
i forskrift om lisens til helsepersonell 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å forlenge overgangsordningen som gir 
noen medisinske kandidater mulighet til å få en lisens som lege i Norge for å kunne 
gjennomføre første del av den norske spesialistutdanningen. Overgangsordningen er 
fra 2012, og gjelder for medisinske kandidater som har bestått eksamen i et annet EØS-
land, men som mangler praktisk tjeneste for å bli godkjent som lege i 
utdanningslandet, og derfor ikke har rett til autorisasjon i Norge. Den aktuelle 
overgangsordningen ble innført som en særskilt tidsavgrenset ordning da 
turnustjenesten for leger ble endret i 2012.  
 
Det var i 2012 mange studenter i de aktuelle landene som ikke hadde fullført eller 
startet på praksisperioden, og som ønsket å gjennomføre norsk turnustjeneste i stedet 
for praksisperiode, men få norsk autorisasjon som lege på bakgrunn av fullført eksamen 
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fra annet EØS-land og gjennomført turnustjeneste i Norge. Endringene fra 2012 i 
reglene om turnus, førte til at det ikke lenger ville være mulig for disse studentene å 
gjennomføre turnustjenesten på samme vilkår som tidligere, uten at de ble særskilt 
ivaretatt. Årsaken var at det ble nødvendig med autorisasjon som lege for å kunne 
gjennomføre turnustjenesten. 
 
Departementet vurderte i 2012 at noen studenter hadde en berettiget forventning om 
å kunne gjennomføre norsk turnustjeneste som en del av grunnutdanningen, i stedet for 
praktisk tjeneste i utdanningslandet. Autorisasjonstidspunktet for norskutdannede leger 
ble da flyttet til etter fullført cand.med.-grad, og studenter som enten allerede hadde 
startet eller som var i ferd med å starte på studiene, fikk derfor en mulighet til å ta 
turnus på lisens (turnuslisens). 
 
Denne særskilte ordningen tok først og fremst sikte på studenter i land der språket var 
en hindring for å gjennomføre den praktiske tjenesten i utdanningslandet. 
Departementet ønsket imidlertid ikke å forskjellsbehandle mellom kandidater fra ulike 
utdanningsland, blant annet fordi en slik forskjellsbehandling ville være i strid med EØS-
avtalen. Ordningen ble derfor gjort gjeldende for alle kandidater utdannet i EØS-land 
der det kreves praktisk tjeneste etter bestått eksamen for å få rett til autorisasjon på 
grunnlag av gjennomført grunnutdanning. 
Ordningen skal etter forslaget forlenges, men skal fortsatt kun omfatte dem som den 
omfattet da den først ble vedtatt, det vil si de som hadde startet studiene eller fått 
tilbud om studieplass i 2012. Departementet viser til at søkere som påbegynte 
utdanningen etter at turnusordningen ble lagt om og overgangsordningen var fastsatt, 
ikke kan sies å ha noen berettiget forventning om å bli ivaretatt av ordningen. 
Ordningen kom på plass etter dialog med blant annet ANSA og Legeforeningen, og 
Helsedirektoratet skriver at de da informerte om at de nye reglene bare skulle gjelde 
for studenter som da hadde påbegynt studiene. Departementet skriver videre at alle 
som påbegynner studier i utlandet har et eget ansvar for å sette seg inn i gjeldende 
regler. Det blir ikke satt noen ny sluttdato for ordningen, og den vil i praksis vare til alle 
registrerte studenter fra 2012 har fullført sin grad. 

 

Høringsfrist: 30. mai 2018:  

 

Vedtak: Christina Fredheim besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret.  

 

Sak 115/2018: Høring: Forslag til endringer/justeringer i forskrift om stønad til dekning av 
utgifter til jordmorhjelp 

 
 Allmennlegeforeningen har mottatt et brev fra Legeforeningen av 15. mai 2018 om 

forslag til endringer/justeringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til 
jordmorhjelp. 
  
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette et begrenset og forkortet 
høringsforslag til endringer/justeringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til 
jordmorhjelp (forskrift om utgifter til jordmorhjelp), jf. vedlagt liste. Forskrift om utgifter til 
jordmorhjelp er hjemlet i folketrygdloven og angår finansiering av jordmorhjelp. 
Forslagene til endring er i hovedsak mindre justeringer. Forslagene innebærer å 
overføre ansvaret for fødselshjelp under transport fra folketrygden til de regionale 
helseforetak (jf. Prop. 1 S (2017-2018), kap. 732 side 86 og kap. 2755, post 72 side 261), 
en ny takst for sekundærjordmor ved planlagt hjemmefødsel, samt mindre justeringer 
for å klargjøre tolkning og bruk av enkelte takster, for å bidra til å sikre lik praksis for 
godtgjørelse for jordmorhjelp fra HELFO i hele landet. 
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Høringen ble behandlet på høringsmøtet i Legeforeningen 9. mai. Legeforeningen 
tenker i utgangspunktet ikke å besvare denne sentralt, da det dreier seg om en veldig 
snever og liten endring.  Høringen er oversendt til AF for at foreningen selv kan vurdere 
om de ønsker å besvare høringen - som i noe grad kan berøre takster, f.eks. i 
forbindelse med prevensjonsveiledning. 
 
Høringsfrist: 28. juni 2018. 
 
Kirsten Rokstad orienterte og styret drøftet.  
 
Vedtak: Kirsten Rokstad besvarer høringen.  
 

Sak 116/2018: Eventuelt 

 
Det var ingen saker til eventuelt.  
 

Sak 116/2018: Nasjonal PKO konferanse i Svolvær 6. – 8. juni 2018 

 
Tom Ole Øren, Kirsten Rokstad og Torgeir Hoff Skavøy deltar for AF 
 

117/2018 Nordisk ledermøte i Danmark 

 
 
Tom Ole Øren, Nils Kristian Klev og Camilla Fagerholt kan dessverre ikke delta på 
nordisk ledermøte i Danmark.   
 
Styrets medlemmer gir tilbakemelding på om noen kan delta.  
 
 

https://sites.google.com/a/fastlegeservice.no/pko-start/arkiv/nyheter/pre-invitasjonnasjonalpko-konferanse2018

