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Godkjent 13. september 2018 
 
 
 
 

 
REFERAT FRA STYREMØTE 

 
I 
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 
 
Dato:   29. august 2018 
 
Møtested: Legenes hus, Oslo   
 
Deltakere:  Tom Ole Øren, leder  

Nils Kristian Klev, nestleder 
Kirsten Rokstad  
Christina Fredheim 
Sidsel Mordt Andreassen 
Elisabeth Stura 
Ole Arild Osmundnes 
Torgeir Hoff Skavøy 
Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin fra kl 16.00 

 
Referent:  Camilla Fagerholt 
 
Tilstede: Karin Wallin 
 
 

Sak 138/2018: Leders 10 minutter 

 
 Brudd i normaltarifforhandlingene 25. juni 2018 
 AF sitt økonomiske prosjekt med Legeregnskap. Menon vil nå samarbeide med 

Legeregnskap i forhold til en innledende rapport om fastlegekrisen, og skal 
levere en rapport i løpet av oktober-18 

 Informasjon om "innsatsgruppen" som er en arbeidsgruppe under Tariffutvalget 
som skal følge fastlegekrisen tett utover høsten med. Kirsten Rokstad, Nils Kristian 
Klev, ut er med og Camilla Fagerholt deltar og er tilrettelegger.  

 Arendalsuka  
 Møte med Menon om utkast til første rapport. 
 Sentralstyremøte 
 Møte om organiseringen av Legeforeningens sekretariat, Ylf har ansatt en egen 

jurist eksternt. 
 

Sak 139/2018: Politisk time og aktuelle saker 

 
 ALIS-rapporten 
 Møte i ALIS-utvalget 
 Nordisk ledermøte 
 Sykemeldingsprosjektet 
 Allmennlegeinitativet  
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Sak 140/2018: Referat fra styremøtet 20. juni 2018 

  
Vedlagt innkallingen fulgte referat fra styremøtet 20. juni 2018.  

 
  Vedtak: Referatet ble godkjent.  

 

Sak 142/2018: Forslag om at Legeforeningen utreder og foreslår endret 
oppgavefordeling mellom fastleger og andre aktører 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 24. august 2018 fra Legeforeningen 

om notat med forslag om at Legeforeningen utreder og foreslår endret 
oppgavefordeling mellom fastleger og andre aktører.  

 
Allmennlegeforeningen var bedt om å gi innspill til notatet hvor det stilles spørsmål om 
tiden er inne for å foreslå endret oppgavefordeling som styrker fastlegens rolle som 
medisinsk ekspert og ikke medfører nye tap, men snarere en styrking av medisinske 
kjerneoppgaver, og er det mulig å oppnå det ved en styrt oppgaveoverføring? Og i 
hvilken grad bør utredning av en bransjenorm måtte gjøres som et ledd i arbeidet? 
Legeforeningen var særlig interessert i vurderinger fra dere knyttet til hvorledes en 
proaktiv legeforening kan styre en kommende offentlig debatt om fastlegenes 
oppgaveportefølje, og hvilke fordeler og ulemper og risiko man anser at en slik 
utredning kan ha. 

 
Tom Ole Øren orienterte, og styret diskuterte.  

 
 Vedtak: Tom Ole Øren besvarer henvendelsen.  
  

Sak143/2018: Utdanningsstillinger i allmennmedisin 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 23. august 2018 fra Legeforeningen 

om utdanningsstillinger i allmennmedisin.  
 
 Vedlagt innkallingen fulgte utredningen om utdanningsstillinger/hjemler som 

Helsedirektoratet har utarbeidet i samarbeid med KS og Legeforeningen.  
 

Allmennlegeforeningen var bedt om å identifisere det tre til fire viktigste tiltakene 
omtalt i rapporten som AF mener vil bedre rekrutteringen.  

 
 Vedtak: Elisabeth Stura og Sidsel Mordt Andreassen skriver utkast til svar som 

ferdigbehandles per e-post.   
 

Sak 144/2018: Regnskap 2. kvartal 2018 

             
Vedlagt innkallingen fulgte regnskapsrapport for 2. kvartal 2018.  
 
Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til orientering.  

  

Sak 145/2018: Arrangement under PMU 

 
Hovedkomiteen til PMU hadde foreslått at AF styret har et mobiliseringsarrangement for 
fastlegeordningen under årets PMU. 
 
Styret diskuterte.  
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Vedtak: AF takker for invitasjonen, men takker nei.  
 

Sak 146/2018: Tariffkonferansen på Losby 23. og 24. oktober 

 
Styret diskuterte temaer for årets tariffkonferanse. 
 
Vedtak: Nils Kristian Klev har hovedansvaret for programmet til tariffkonferansen, og 
agendaen lages i samarbeid med Tom Ole Øren og Camilla Fagerholt.  
 

Sak 147/2018: Særavtalen 

 
Under forhandlingene av særavtalen ble det avtalt oppfølgning av ulike temaer i 
arbeidsgrupper m.v., se nedenfor. JA ønsker innspill på aktuelle kandidater i arbeidet, 
spesielt til gruppen om arbeidstid- og arbeidsbelastning. 
 
Protokollene som skal følges opp er følgende:  
 
Protokoll nr 5 Evaluering av alternativ godtgjøring for legevakt (lokale forhandlinger) 
Det er avtalt i protokollen at bestemmelsen som åpner for lokale lønnsforhandlinger i 
legevakter med tilstedeplikt skal evalueres ila særavtalens virkeperiode. Her er det 
nødvendig at de nye bestemmelsene får virke noe tid før vi gjør evalueringer. KS har 
antydet at de ser det som hensiktsmessig å avvente til august 2019. 
 
Protokoll nr 6 Veileder for turnusleger/LIS1 i kommunene 
"Partene er enige om at de i løpet av avtaleperioden i fellesskap skal utarbeide en 
veileder for turnusleger/LIS1 i kommunene. Hensikten med veilederen er å tydeliggjøre 
kommunens og legens rettigheter og plikter i avtaleforholdet." 
Arbeidet med utkast til en veileder er allerede godt i gang. Det har vært Siri Næsheim 
og Anja Fog Heen, samt dels Ole Johan Bakke, som har bidratt så langt. Fra KS' side er 
det Silje Tangen som holder i prosjektet. Det er et siktemål at arbeidet kan ferdigstilles 
høsten 2018.  
 
Vedtak: Elisabeth Stura  
 
Protokoll nr 7 Avtalens oppbygning og struktur   
"Partene er enige om å nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere restrukturering og 
tydeliggjøring av avtaletekst." 
Fra sekretariatet vil det være Christine Palm som holder i dette arbeidet.  
 
Vedtak: Ole Arild Osmundnes  
 
Protokoll nr 8 Arbeidsgruppe arbeidstid- og arbeidsbelastning 
"Partene er enige om å nedsette en arbeidsgruppe som skal gjennomgå gjennomførte 
kartlegginger av samlet arbeidstid og arbeidsbelastning for leger i 
kommunehelsetjenesten, særlig på legevakt. Arbeidsgruppen skal vurdere om det er 
behov for ytterligere kartlegging. Partene skal på bakgrunn av denne 
dokumentasjonen utarbeide konkrete modeller for forsvarlige arbeidstidsordninger som 
tar hensyn til legenes behov for hvile og fritid, herunder behovet for arbeidsfri etter 
legevakt. Arbeidet skal ses i sammenheng med prosessene i trepartssamarbeidet.  
 
Arbeidsgruppen skal gjennomgå undersøkelsen som Yngre legers forening har foretatt 
om turnuslegenes arbeidssituasjon. Partene skal vurdere om det er behov for ytterligere 
kartlegging. Regelverket som regulerer nytt spesialistløp for allmennmedisin er under 
endring. Når dette er forskriftsfestet skal partene på bakgrunn av foreliggende 
dokumentasjon vurdere om det er behov for endringer i avtaleverket. Det skal også 



 

Allmennlegeforeningen • Yrkesforening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo • Telefon 23 10 90 00 

Faks 23 10 90 50 • af@legeforeningen.no • Org.nr. 971 443 782 • Bankkonto. 8101 47 77679 • www.legeforeningen.no/af 
  - 4 - 

4 
innhentes en oversikt fra kommunene over tilfeller der turnusleger har arbeidet uten 
veiledning og tilsyn, jf. SFS 2305 punkt 12.5. 
 
Arbeidsgruppen skal ferdigstille en rapport med resultater fra kartleggingen av 
arbeidstid samt sine forslag til tiltak innen mai 2019." 
 
Fra sekretariatet vil det være Nina Bergsted og Christine Palm, trolig Aadel Heilemann.  
 
Vedtak: Nils Kristian Klev deltar.  
 

Sak 148/2018: Pilotene om primærhelseteam 

 
Allmennlegeforeningen hardde mottatt henvendelse av 9. august 2018 fra et medlem 
om pilotene om primærhelseteam. 
 
Medlemmet ønsker å få styrebehandlet og besvart følgende spørsmål: 

1. Støtter AF fortsatt at pilotene om primærhelseteam gjennomføres? 
Hvis nei; 

2. Mener AF at det er illojalt av legekontor å delta i forsøkene? 
3. Mener AF at det er problematisk at nåværende tillitsvalgte er forsøksleger i 

primærhelseteamforsøkene? 
Hvis ja; 

4. På hvilken måte kan AF utad klargjøre sitt standpunkt om primærhelseteam all 
den tid det hevdes at AF er mot forsøkene. Det ville være nyttig om AF sier noe 
om forsøkslegene og kontorene også ved et ja.  

Saken var besvart før styremøtet.  
 

 

Sak 149/2018: Behov for utdanningsstillinger i sykehus for spesialistkandidater i 
allmennmedisin 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 18. juni 2018 fra en tillitsvalgt om 

behov for utdanningsstillinger i sykehus for spesialistkandidater i allmennmedisin. 
 
Vedtak: Tom Ole Øren svarer og sender kopi av svaret til styret. AF retter en 
henvendelse til JA om behov for avklaring med Helsedirektoratet.  
 

Sak 150/2018: Oppnevning av medlem til kvalitetsfondet 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 9. august 2018 fra Legeforeningen 

med ønske om forslag på medlem av Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet for perioden 1. januar 2019-31.desember 2022. 

 
Petter Brelin sitter i utvalget ut 2018. Legeforeningens sekretariat har på forespørsel til 
Petter Brelin avklart at han stiller seg positiv til å bli gjenoppnevnt som medlem av 
fondsutvalget 
 
Svarfrist 25.oktober 2018 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår reoppnevning av Petter Brelin.  
 
 

Sak 151/2018: Høring - Juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og 
presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet 
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 22. juni 2018 om høring - juridisk 
oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om 
helsehjelp i utlandet. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i 
spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften. 
Høringsnotatet inneholder forslag som i stor grad er en oppfølging av Meld. St. 34 (2015-
2016) Verdier i pasientens helsetjenester – Melding om prioritering, og forslag i denne 
som krever endringer i regelverket.  
Legeforeningens sekretariat ønsker alle innspill velkomne, men ber særlig om innspill på 
følgende punkter: 
 
Kapittel 5: Forslag til endringer i prioriteringsforskriften 
HOD skriver at: "…hensikten med å foreslå endringer i prioriteringsforskriften er å ikke 
endre rettstilstanden, men å sikre lik begrepsbruk i regelverk, veiledere og annet 
materiale som omhandler prioritering". 
Sekretariatet ber om kommentarer på om forslaget til endringer vil få konsekvenser for 
klinisk praksis, og om det kan tenkes at vridningseffekter av de foreslåtte endringene 
kan medføre en innskrenking av rettstilstanden. 
 
Kapittel 7: Systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten  
Sekretariatet ber om kommentarer til om dette er en korrekt beskrivelse av Nye 
metoder sett fra et klinikerperspektiv. 
 
Kapittel 8: Forslag til regulering av systemet for nye metoder 
Det er ønskelig med kommentarer fra høringsinstansene på om dere opplever at Nye 
metoder har bidratt til større åpenhet rundt beslutninger, metodevurderinger og 
informasjon, og om dette har gitt prioriteringsspørsmålene større offentlig 
oppmerksomhet. 
Det er også ønskelig med innspill på Helse- og omsorgsdepartementets vurderinger av 
åpenhet rundt legemiddelprisene. 
Et annet spørsmål er om involvering av klinikere i tilstrekkelig grad blir sikret i de ulike 
leddene av saksgangen. Er det tilstrekkelig mengde transparens og innsyn i de ulike 
ledd i saksgangen? 
Kapittel 9: Forslag til regulering av forholdet mellom pasientenes rett til nødvendig 
helsehjelp 
I kap. 9.3.2 foreslår departementet å presisere retten til nødvendig 
spesialisthelsetjeneste i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b, om at rettigheten 
gjelder de tjenester som spesialisthelsetjenesten har ansvaret for å yte og finansiere. 
Det betyr at den individuelle rettigheten ikke går lengre enn hva 
spesialisthelsetjenesten er forpliktet til å yte av tjenester. 
Sekretariatet ber spesielt om tilbakemelding på hvilke konsekvenser dette forslaget vil 
kunne få for retten til å både motta og gi individuell vurdering. 
Vil endringene kunne påvirke klinisk praksis på en slik måte at det vil innebære en 
innskrenking av rettigheten? 
 
Kapittel 10: egenfinansiering av helsehjelp. 
Sekretariatet ønsker også kommentarer på HODs vurdering av om det i 
utgangspunktet ikke skal være mulig for pasienter innenfor det offentlige helsevesenet 
å betale for enten å oppgradere eller få en annen type helsehjelp, men at det likevel 
skal tillates oppgradering av helsehjelpen i særskilte tilfeller. 
 
Kapittel 12-14: Helsehjelp i utlandet 
Foreningsleddene bes om å vurdere om systemet for nye metoders avgjørelser også 
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bør være bestemmende for helsehjelp som Norge dekker i utlandet. 
 
Høringsfrist: 30. august 2018.  
 
Elisabeth Stura hadde forberedt saken til styremøtet.  
 
Vedtak: AF besvarer ikke høringen.  
 

Sak 152/2018: Høring - forslag til endringer i egenandelsregisterforskriften 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 28. juni 2018 fra Legeforeningen om 
høring - forslag til endringer i egenandelsregisterforskriften. 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til endringer i egenandelsforskriften 
på høring. Helse - og omsorgsdepartementet foreslår en endring av 
egenandelsregisterforskriften 
§ 11 om utlevering av opplysninger fra Egenandelsregisteret. 
 
I dag kan det bare utleveres opplysninger fra registeret til personell som yter eller bidrar 
til å yte helsehjelp til den registrerte. Dagens forskrift åpner ikke for å utlevere 
opplysningene til helseanalyser, kobling mot andre registre mv. Departementet foreslår 
at Helsedirektoratet skal kunne utlevere fødselsnumre, ID numre, eller annet 
hjelpenumre når dette er nødvendig for å kunne koble opplysninger i 
egenandelsregisteret med opplysninger i andre offentlige registre. Formålet med 
utleveringen og koblingen skal være å utarbeide statistikk for å kunne vurdere og 
videreutvikle frikortordningene. 
 
Bakgrunnen for endringsforslaget er at departementet har bedt Helsedirektoratet om å 
vurdere effekter av endringer i egenandelstaksordningene. I den forbindelse bes det 
om tall på virkningen av ulike forhold/variabler for å beskrive effekt på grupper. 
Direktoratet skal blant annet vurdere betydningen av ulike sosioøkonomiske forhold. 
Det omfatter variabler som for eksempel hjelpestønad, grunnstønad, uføretrygd og 
inntekt. Dette er indikatorer som viser behov for helsetjenester og økonomisk situasjon. 
Endringen åpner for at Egenandelsregisteret kan innhente inntekts- og 
stønadsopplysninger, utdanningsopplysninger mv. om personer registrert i registeret, 
som igjen kan danne grunnlag for statistikk. 
 
Vurderingen skal belyse fordelingen av brukere og deres utgifter knyttet til 
egenandelstak 
1 og 2, og hvilke grupper som får økte eller eventuelt reduserte utgifter som følge av en 
eventuell sammenslåing. Helsedirektoratet har besvart på deler av spørsmålene, blant 
annet hvor mange som får økte eller reduserte utgifter, omfang av økningen eller 
reduksjonen og hvor mange i ulike aldersgrupper som får økning eller reduksjon i 
utgifter. 
Helsedirektoratet har vurdert at for å gjennomføre oppdraget fullt ut, må de koble 
opplysninger om inntekt og stønadsinformasjon fra Skattedirektoratet og NAV med 
opplysninger i Egenandelsregisteret. Dette kan gjennomføres ved at Helsedirektoratet 
gir 
Skattedirektoratet og NAV en liste med fødselsnumre til registrerte det ønskes inntekt og 
stønadsopplysninger om, slik at Skattedirektoratet og NAV kan koble på ønsket 
informasjon, som deretter sendes Helsedirektoratet. Helsedirektoratet vil sammenstille 
de 
mottatte opplysningene med opplysninger i Egenandelsregisteret med fødselsnummer 
som 
koblingsnøkkel, for deretter å fjerne koblingsnøkkelen fra de sammenstilte 
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opplysningene. 
Resultatet av sammenstillingen skal være statistikk som kan brukes av statlige 
myndigheter til å foreta endringer i egenandelsordningen. Statistikken vil være 
anonym. 
Helsedirektoratet vurderer i brev datert 20. april 2017 at dagens forskrift ikke gir hjemmel 
til å gi ut fødselsnummer fra egenandelsregisteret til Skattedirektoratet, NAV eller andre 
for å utarbeide statistikk om frikortmottakeres økonomiske situasjon. 
 
Det kan også være aktuelt med tilsvarende sammenstilling med Helsedirektoratets 
oppgjørssystem for behandlere, KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) og 
Eresept oppgjør. 

Høringsfrist: 30. august 2018 
 
Vedtak: Torgeir Hoff Skavøy skriver utkast til høringssvar som ferdigbehandles per e-
post.   
 

Sak 153/2018: Høring: Helsetjenester for eldre - Plan for samhandling mellom Helse 
Nord og kommunehelsetjenesten 

 
Helse Nord RHF hadde sendt på høring plan for samhandling mellom Helse Nord og 
kommunehelsetjenesten. Helse Nord RHF har i samarbeid med sykehusene og 
kommunene i Nord-Norge utarbeidet en plan for samhandling om helsetjenester for 
eldre. Arbeidet har vært gjennomført gjennom åtte dialogmøter, to for hvert 
foretaksområde. Det har vært med representanter fra både sykehus, kommuner og 
brukere i møtene. 
 
Befolkningsframskrivinger viser at Norge får en stadig eldre befolkning, samtidig som 
andelen yrkesaktive går ned. Helse Nord skriver at fremtidens aldrende befolkning skal 
kunne motta 
helsetjenester av god kvalitet i tilstrekkelig omfang. Spesialist- og 
kommunehelsetjeneste må derfor forbedre innholdet i den kliniske samhandlingen og 
bli bedre kjent med hverandres fag og arbeidshverdag. Spesialisthelsetjenesten har et 
ansvar for å overføre kunnskap til kommunene. Helse Nord mener de kan understøtte 
kommunene i flere tjenester enn i dag. Det krever en bedre og bredere samhandling 
enn tidligere. Helse Nord mener samhandlingen kan understøttes ved å ta i bruk 
teknologi som videokonsultasjoner, og at ambuleringsordninger vil kunne bidra til 
bedre og mer helhetlige pasientforløp. 
 
Pasientsentrerte helsetjenesteteam og aktivt oppsøkende behandlingsteam trekkes 
frem som to eksempler på fellestiltak som viser resultater. Det viktigste tiltaket som 
kommunene og sykehusene kan gjøre for å få til bedre samarbeid, er i følge Helse Nord 
å styrke dialogen mellom tjenestene. Det å ha god kjennskap til hverandre er helt 
essensielt for å få til gode pasientforløp. 
 
Planen skisserer flere anbefalinger for å styrke dialogen og samarbeidet mellom 
nivåene. Helse Nord skriver at det er av avgjørende betydning at vi sammen klarer å 
skape et innhold i samarbeidsavtalene som settes ut i praksis. Et helhetlig pasientforløp 
starter når pasienten blir syk og avsluttes når pasienten er tilbake på sitt bosted. 
Pasientforløpet slutter ikke når pasienten er utskrevet fra sykehuset. Denne planen vil 
være et viktig underlag til Helse Nords regionale utviklingsplan fram mot 2035, som er 
under utarbeiding. Kommune- og spesialisthelsetjenesten må sammen arbeide 
strategisk og systematisk over tid for å løse de felles utfordringer vi står ovenfor. 
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Helse Nord RHF ønsker sterkere oppmerksomhet rettet mot forebygging av sykdommer 
for å redusere sykelighet og antall innleggelser. Tiltak innenfor følgende fem områder 
har dokumentert god effekt hos eldre (Se kapittel 9.1): 
 
• Ernæring 
• Fysisk aktivitet 
• Fallforebygging 
• Sosialt nettverk 
• Optimal legemiddelhåndtering 
 
Helse Nord ønsker tilbakemeldinger, og ber spesielt om tilbakemelding på beskrevne 
anbefalinger, tiltak og tidsrammen for dette. 
 
Les mer om forslaget fra Helse Nord i vedlagte høringsdokumenter på Legeforeningens 
nettsider. 
 
Høringsfrist: 30. august 2018 
 
Kirsten Rokstad hadde sendt utkast tilsvar til styret før møtet.  
 
Vedtak: Camilla Fagerholt sender inn svaret fra Kirsten Rokstad.  
 

Sak 154/2018 Høring: Veileder for helseeffekter i samfunnsøkonomisk analyse 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 28. juni 2018 fra Legeforeningen om 
høring: veileder for helseeffekter i samfunnsøkonomisk analyse.  
Helsedirektoratet har sendt en oppdatert versjon av veilederen Helseeffekter i 
samfunnsøkonomiske analyser – Veileder på høring. Veilederen er revidert på oppdrag 
fra Helse- og omsorgsdepartementet og er en oppfølging av tidligere 
folkehelsemeldinger, Meld. St. 34 (2012-2013) og Meld. St. 19 (2014-2015). 
Veilederen gjelder hovedsakelig tiltak rettet mot "en ellers frisk befolkning". Det kan 
innebære tiltak som har andre hovedmålsettinger enn helsegevinster, men som likevel 
har helsekonsekvenser. Et eksempel direktoratet trekker frem er infrastrukturutbygging 
og byutvikling. Et annet er tiltak der helsegevinster er en hovedmålsetting, som f.eks. 
trafikksikkerhetstiltak. 
 
Veilederen dreier seg om nytte-kostnadsanalyser, med en eksplisitt verdsetting av 
liv og helse basert på betalingsvillighet. Dette står i motsetning til 
kostnadseffektivitetsanalyser, hvor det ikke er en eksplisitt verdsetting, men mer fokus 
på alternativkostnad og alternative anvendelser innenfor et gitt (helse)budsjett.  
 
En viktig målsetting Helsedirektoratet har hatt for revisjonen av veilederen er å komme 
opp med en verdi for et kvalitetsjustert leveår (QALY), som er konsistent med 
Finansdepartementets verdi av et statistisk liv. Ønsket er at denne skal kunne anvendes 
i alle samfunnssektorers samfunnsøkonomiske analyser på tilsvarende måte som man i 
dag anvender verdien av et statistisk liv. 
 
Direktoratet skriver at de ønsker at veilederen skal kunne leses uten inngående 
kjennskap til andre etaters veiledere, og uten kjennskap til Helsedirektoratets andre 
veileder. 
 
Veilederen gir en oversikt over hvordan ulike tiltaksmålgrupper, og ulike tiltaks-
besluttere/-utførere, får betydning for hvilke andre veiledere det er aktuelt å henvise til 
for mer konkret og detaljert veiledning. Veilederen forsøker å sette anbefalingene inn i 
en helhetlig kontekst, men det påpekes innledningsvis at det er veilederens 



 

Allmennlegeforeningen • Yrkesforening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo • Telefon 23 10 90 00 

Faks 23 10 90 50 • af@legeforeningen.no • Org.nr. 971 443 782 • Bankkonto. 8101 47 77679 • www.legeforeningen.no/af 
  - 9 - 

9 
sammendrag som utgjør det sentrale veiledningsinnholdet. 
 
Direktoratet skriver at de er interessert i å få innspill på: 
• Om veilederen oppfattes å være i samsvar med intensjonene/føringene i sentrale 
grunnlagsdokumenter som f.eks. NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser og 
Finansdepartementets rundskriv R109/2014. 
• Om veilederens anbefalinger om håndtering av helsekonsekvenser oppfattes som 
nyttig i analyser innenfor vår forenings ansvarsområde. 
• Om veilederens avgrensninger og konsistensvurderinger opp mot andre veilederes 
ansvarsområder og anbefalinger, oppleves som nyttig for oversikt og videre arbeid på 
metode-/prioriteringsområdet. 
 
Andre innspill og synspunkter på veilederen er ønskes også velkomne. 
Dere kan lese mer om Helsedirektoratets forslag i vedlagte høringsdokumenter på 
Legeforeningens høringssider. 
 
Dere kan også se foreningens behandling av høringen om NOU 2014: 12 Åpent og 
rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten i 2014. Se Legeforeningens tidligere 
høringsbrev og høringsuttalelse for utfyllende informasjon om hva foreningen spilte inn 
den gang 
 
 
 
Høringsfrist: 30. august 2018 
 
Christina Stangeland la frem saken, og styret diskuterte.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 155/2018: Høring - Innspill til ny folkehelsemelding 

 
Allmennlegeforeningen har mottatt e-post av 2. juli 2018 fra Legeforeningen om høring 
- Innspill til ny folkehelsemelding. 

Legeforening mottok denne uken en invitasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) om å komme med innspill til regjeringens nye folkehelsemelding. Fristen for å 
sende inn innspill er i midten av september. Det er dessverre derfor svært kort frist. Den 
nye folkehelsemeldingen skal legges frem våren 2019. 
 
HOD skriver at folkehelsen i Norge er god, og at levealderen i Norge er blant de 
høyeste i verden. De ser likevel at psykiske lidelser, lav fysisk aktivitet, usunt kosthold, 
overvekt, tobakk, alkoholbruk og skader fører til sykdom, redusert livskvalitet og for tidlig 
død. De ser også at Norge fortsatt har store sosiale og geografiske forskjeller i helse. 
Dette er utfordringer de mener vi kan, og skal, gjøre noe med, og som den nye 
folkehelseministeren sier hun ønsker å løfte i den kommende folkehelsemeldingen. 
 
HOD skriver at et viktig mål for regjeringen er å skape et bærekraftig velferdssamfunn. 
Bedre folkehelse løftes frem som en sentral del av dette arbeidet. Regjeringen skal 
arbeide med å redusere sosiale forskjeller i helse, og med å forebygge ensomhet og 
integrere psykisk helse som en del av folkehelsearbeidet. De ønsker også å redusere for 
tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer. HOD skriver at de ønsker innspill på hvordan 
de kan legge til rette for innovasjon, offensive og fremtidsrettede løsninger for et mer 
helsevennlig samfunn. 
 
Legeforeningen ber om at foreningsleddene kommer med innspill knyttet til følgende 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2014/6291/hoeringsuttalelse/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2014/6291/hoeringsuttalelse/
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problemstillinger: 
• Tidlig innsats: God folkehelse starter tidlig. Hva er bra og hva kan de gjøre bedre? 
• Ikke-smittsomme sykdommer (NCD), inkludert psykiske lidelser og muskel-
skjelettlidelser. Effektive tiltak i og utenfor helsetjenesten. 
• Sosial ulikhet i helse. Forskjellene øker, hva trengs av nye grep? 
 
Legeforeningens bidro med innspill til forrige folkehelsemelding i 2014. Disse kan leses 
her: 
https://legeforeningen.no/Legeforeningen-
mener/Horingsuttalelser/2014/Legeforeningens-innspill-til-Folkehelsemeldingen/ 
 
Se mer informasjon om innspillsrunden på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider: 
http://folkehelsemelding.regjeringen.no/ 

 
Høringsfrist: 10. august 2018  
 
Denne høring er behandlet per e-post, og besvart fordi fristen gikk ut før styremøtet.  
 

Sak 156/2018: Høring om regionale utviklingsplaner 2035 
 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 13. juli 2018 om regionale 
utviklingsplaner 2035 
 
De regionale helseforetakene (RHF) sender ut sine utviklingsplaner på høring. Disse 
planene skal sette retning for spesialisthelsetjenesten den neste 4-årsperioden, og med 
en ytterligere tidshorisont frem mot 2035. 
 
Prosessen med de regionale utviklingsplanene er nå i en viktig fase. De fleste 
helseforetakene (HF-ene) ble i løpet av våren 2018 ferdig med utarbeidelsen av sine 
utviklingsplaner. Nå er disse sammenfattet på RHF-nivå. RHF-ene sender med dette ut 
sine utviklingsplaner på høring. Disse utviklingsplanene vil igjen ligge til grunn for Helse- 
og omsorgsdepartements arbeid med ny Nasjonal helse- og sykehusplan, som skal 
ferdigstilles høsten 2019. Denne høringsrunden om utviklingsplanene til RHF-ene vil altså 
legge et viktig grunnlag for Legeforeningens arbeid det neste året. 
 
De regionale utviklingsplanene skal gi et samlet bilde utviklingstrekk og utfordringer 
helsetjenesten står overfor. Pasientens helsetjeneste skal stå i fokus. Utviklingsplanene 
skal peke på fremtidens behov og konkretisere strategier for hvordan disse målene kan 
nås. Sentrale tema er helsepersonell med riktig kompetanse, og samarbeid med 
kommunene. Bruk av teknologi og nye digitale løsninger vil videre stå sentralt for å sikre 
tilstrekkelig kapasitet i spesialisthelsetjenesten.   
 
RHF-enes utviklingsplaner er store og komplekse dokumenter, som det er både 
kompetanse- og tidkrevende å sette seg inn i. Legeforeningen ønsker å være en 
konstruktiv dialogpartner i disse planprosessene og er opptatt av å sette ord på 
legenes erfaringer og å gi legene en stemme i utviklingsplanene. 
Legeforeningen ber foreningsleddene svare på følgende spørsmål i forbindelse med 
RHF-enes utviklingsplaner: 

 Hvordan berører utviklingsplanene medlemmene i din forening? 
 Skriv en side om hvordan du opplever betingelsene for egen fagutøvelse i dag, 

og hvordan du ser på fremtiden. 
 Skriv en side om din typiske arbeidshverdag, for eksempel hva du opplevde i 

går. 

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horingsuttalelser/2014/Legeforeningens-innspill-til-Folkehelsemeldingen/
https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horingsuttalelser/2014/Legeforeningens-innspill-til-Folkehelsemeldingen/
http://folkehelsemelding.regjeringen.no/
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 Skriv en side om en positivt og en negativ erfaring om samhandling mellom 

primær- og spesialisthelsetjenesten du har opplevd. 
Skulle styret i et foreningsledd finne det ønskelig, kan flere tekster sendes inn til hvert 
spørsmål, men må altså limes sammen til ett dokument i endelig innsending. Den 
tekniske løsningen på Legeforeningens nettsider tillater kun 1 dokument fra hvert 
foreningsledd. 
Foreningsleddene kan selv bestemme hvilket RHF sin utviklingsplan de svarer spesifikt 
på. Husk å merke de kvalitative beskrivelsene slik at det framgår hvilken region de 
hører inn under. Legeforeningen vil gi tre høringssvar tilpasset respektive Helse Nord, 
Helse Midt og Helse Sør-Øst. Helse Vest legger dessverre ikke sin utviklingsplan ut på 
høring, men foreningsleddene kan gjerne sende inn fag-, arbeidshverdags-, og 
samhandlingserfaringer herfra også. 
 
Høringssvarene gir kvalitative beskrivelser av faglige, arbeidshverdagslige og 
samhandlingsrelaterte tema. Kildegrunnlaget som her arbeides fram vil også være 
viktig for Legeforeningen etter at arbeidet med RHF-enes utviklingsplaner er ferdig.' 
 
Dokumenter 
 
Høringsfrist: 20. september 2018 
 
Kirsten Rokstad hadde skrevet utkast til høringssvar som er sendt styrets medlemmer på 
e-post. 
 
Vedtak: Camilla Fagerholt sender inn svaret fra Kirsten Rokstad.  
 

Sak 157/2018: Høring - Forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og 
dødsårsaksregisterforskriften mv. (elektronisk dødsmelding) 

 
Allmennlegeforeningen har mottatt et brev av 13. juli 2018 om forslag til endringer i 
helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv. (elektronisk dødsmelding) 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til lov- og 
forskriftsendringer som legger til rette for at dødsfall og dødsårsak kan meldes 
elektronisk til henholdsvis Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i helsepersonelloven § 36 og 
forskriften om dødsårsaksregisteret. Endringene skal legge til rette for at dødsfall og 
dødsårsak kan meldes elektronisk til henholdsvis Folkeregisteret og 
Dødsårsaksregisteret. Det skal ikke lenger være nødvendig å sende erklæring om 
dødsfall via kommunelegen på dødsstedet, slik det gjøres i dag. Det foreslås ingen 
vesentlige endringer i hvilke opplysninger som skal meldes. 
 
Leger skal gi erklæring om dødsfall som de blir kjent med i sin virksomhet, jf. 
helsepersonelloven § 36. Slik erklæring gis i dag på papir. Program for modernisering av 
Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren (MF Helse) og prosjektet Elektronisk melding 
av dødsårsak (eDÅR) utvikler elektroniske løsninger for innmelding av opplysninger om 
dødsfall til Folkeregisteret og til Dødsårsaksregisteret. De foreslåtte lov- og 
forskriftsendringene vil gjøre det mulig å ta i bruk de elektroniske meldingsløsningene. 
 
Det foreslås en plikt til å melde dødsfall elektronisk, men kun dersom legen har tilgang 
til et datasystem som gjør dette mulig. Departementet ber også særskilt om 
høringsinstansenes syn på flere forhold knyttet til kommunelegers tilgang på 
informasjon om dødsårsaker. 
 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/hoering-om-regionale-utviklingsplaner-2035/hoeringsgrunnlag/
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Departementet foreslår i tillegg en endring i Norsk pasientregisterforskriften som åpner 
for at Norsk pasientregister, i likhet med Kommunalt pasient- og brukerregister, skal 
kunne inneholde opplysninger om pasientens bosted. 
 
Høringsfrist: 30. august 2018 
 
Torgeir Hoff Skavøy har sendt utkast til svar til styret medlemmer. 
 
Vedtak: Camilla Fagerholt sender inn svaret fra Skavøy. 
 

Sak 158/2018: Rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering 
av ventetid 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 13. juli 2018 om rapport om 
alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring rapport fra Helsedirektoratet om 
alternativer modeller for regulering av pasientforløp og registrering av ventetider i 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Helsedirektoratet fikk 21. august 2017 i oppdrag å utrede og skissere alternative 
modeller for hvordan pasienters helsehjelp i spesialisthelsetjenesten kan reguleres og 
registreres. Formålet med oppdraget var å få frem et godt beslutningsgrunnlag for 
eventuelle endringer. 
 
I rapporten skisserer tre ulike modeller. 
 

• Modell A legger til grunn at frist innfris ved første oppmøte i 
spesialisthelsetjenesten. Modellen tilsvarer i hovedsak dagens modell, men 
skillet mellom utredning og behandling ved fristfastsettelse faller bort. Alle 
pasienter som gis rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, skal få en 
individuell frist for seneste oppstart av helsehjelpen. 

• Modell B legger opp til at alle pasienter får en rett til første oppmøte innen et 
bestemt antall måneder, eksempelvis 3 eller 4 måneder. Dersom fristen 
overskrides, kontaktes Helfo for formidling av helsehjelp et annet sted, og 
sykehuset betaler. Dersom det er behov for mer enn ett oppmøte, skal det 
avtales dato for neste oppmøte før pasienten forlater sykehuset. Tilsvarende 
for ytterligere oppmøter. 

• Modell C legger opp til at pasientens rett til at helsehjelpen starter innen en frist, 
avvikles. Det tas utgangspunkt i at de regionale helseforetakene har 
ansvaret for å sikre gode og forsvarlige pasientforløp. Modellen fremhever 
også bruk av kontinuerlig kvalitetsforbedring i tjenesten for å få gode 
pasientforløp. Det introduseres andre mekanismer der formålet er å sikre at 
pasientene ikke skal komme dårligere ut enn i dagens modell, blant annet 
innføring av forløpsplan og serviceerklæring. 

Høringsinstansene oppfordres til å gi innspill på eventuelt andre modeller og forslag de 
mener kan bidra til en bedre regulering av pasientforløp og registrering av ventetid. 

 
Dokumenter 
 

Høringsfrist: 30. august 2018 
 
Sidsel Mordt Andreassen la frem saken, og styret diskuterte.   
 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/rapport-om-alternativer-for-regulering-av-pasientforlop-og-registrering-av-ventetid/hoeringsgrunnlag/
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Vedtak: AF skal ikke besvare.  
 

Sak 159/2018: Høring: Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av 
saker om seksuell trakassering 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 13. juli 2018 om forslag om 
etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering 
 
Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring et forslag om etablering av et 
lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering. 
 
Stortinget har, i tre anmodningsvedtak, bedt regjeringen om å utrede et 
lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering, herunder å styrke 
veilednings- og hjelpetilbudet til personer som utsettes for seksuell trakassering. 
 
Departementet foreslår på denne bakgrunn å: 
 

 Gi Diskrimineringsnemnda myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell 
trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven. 

 Gi Diskrimineringsnemnda myndighet til å ilegge oppreisning i saker om seksuell 
trakassering innenfor arbeidslivet. 

 Gi Diskrimineringsnemnda myndighet til å ilegge erstatning i enkle saksforhold i 
saker om seksuell trakassering på alle samfunnsområder. 

 Utvide antall avdelinger i nemnda fra tre til fire. 
 Styrke Likestillings- og diskrimineringsombudets veiledningsrolle. 

Departementet ber om høringsinstansenes innspill på hvorvidt en endring, som her 
skissert, kan komme til å svekke det arbeidet som, iht. arbeidsmiljøloven, gjøres på den 
enkelte arbeidsplass for å hindre og følge opp seksuell trakassering. Dette spørsmålet er 
omtalt i kapittel 7.3. 
 

Høringsfrist: 28. august 2018 
AF har fått utsatt svarfrist til etter styremøte 29. august 
 
Christina Fredheim la frem saken, og styret diskuterte.  
 
Vedtak: AF besvarer ikke høringen.  
 

Sak 160/2018: Høring: Forslag om endringar i forskrift om opptak til høgre utdanning 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 18. juli 2018 fra Legeforeningen om 
høring om forslag om endringar i forskrift om opptak til høgre utdanning 
 
Kunnskapsdepartementet sender på høyring dei innkomne forslaga til endringar i 
forskrift om opptak til høgre utdanning. 
 
Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning 6. januar 
2017 nr 13 (opptaksforskrifta) med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og 
høyskoler, jf. §§ 3-6, 3-7 og 4-9. 
 
Departementet vurderer normalt ein gong i året om det er behov for endringar i denne 
forskrifta. Alle innkomne forslag er vurdert i samråd med Samordna opptak (SO), som 
etter omorganisering av kunnskapssektoren nå er ein del av Direktoratet for IKT og 
fellestenester i høgare utdanning og forsking (Unit). Det er gjort greie for forslaga til 
endringar i vedlagte høyringsnotat 
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Forslaga om endringar i forskrifta omfattar: 
 

 Kap. 2 Generell studiekompetanse §§ 2-3 og 2-4 
 Kap. 4 Spesielle opptakskrav §§ 4-3, 4-4, 4-7, 4-9, 4-10 og 4-11 
 Kap. 5 Opptak på visse vilkår § 5-1 

 
Departementet har fått forslag om endringar i opptaksforskrifta frå seks instansar innan 
den fastsette fristen 15. april 2018. Dei fleste forslaga er omtalte i høyringsnotatet. 
 
Vi gjer merksam på at det er fleire instansar som har meldt inn ønskje om endringar i 
kapittel 7 Rangering av søkjarar ved opptak. Som følgje av Stortingets 
oppmodingsvedtak (nr. 887), vil ikkje departementet foreslå endringar i denne 
omgangen. 
 
Departementet legg til grunn at endringar som er foreslått og som ikkje påverkar val av 
fag som elevane gjer i vidaregåande opplæring, skal få verknad frå og med opptak til 
studieåret 2019-2020. 
 
Les meir om forslaget i vedlagte høringsdokumenter, på Legeforeningen sine 
høyringssider og på regjeringas nettsider:  
 
Høring om Forskrift om opptak til høyere utdanning for opptaksåret 2019-2020 
 
Høringsfrist: 28. august 2018. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke denne høringen 
 

Sak 161/2018: Høring: Invitasjon til å foreslå nye medlemmer i Bioteknologirådet 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 28. juni 2018 fra Legeforeningen om 
høring: Invitasjon til å foreslå nye medlemmer i Bioteknologirådet.  
 
Akademikerne har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt en invitasjon om å 
foreslå nye medlemmer i Bioteknologirådet. Nye medlemmer skal oppnevnes fra 1. 
januar 2019 for inntil en fireårsperiode. Nåværende/tidligere medlemmer som allerede 
har vært medlem av rådet mer enn en periode kan ikke oppnevnes. Akademikerne 
ber om Legeforeningens innspill på kandidater til rådet, med begrunnelse (inntil 1 side), 
slik at Akademikerne kan fremme et samlet forslag med kandidater. 
 
Bioteknologirådet oppnevnes av Kongen, jf. bioteknologiloven § 7–3 og 
genteknologiloven §26. Lenke til nemndas mandat er http://www.bion.no/om-
oss/mandat/ 
 
Bioteknologirådet er et rådgivende og frittstående organ for forvaltningen som 
vurderer og drøfter prinsipielle eller generelle spørsmål knyttet til bioteknologi og 
genteknologi, herunder samfunnsmessige og etiske spørsmål som gjelder bruk av 
genteknologi og bioteknologi på mennesker, planter, dyr og mikroorganismer. 
 
Spørsmål omkring assistert befruktning, fosterdiagnostikk, genterapi, genredigering, 
gentester og genmodifiserte planter og dyr er tema Bioteknologirådet har diskutert i 
det siste. 
 
Fra 1. januar 2019 skal det oppnevnes et nytt Bioteknologiråd. Helse- og 
omsorgsdepartementet ønsker nå forslag til personer som egner seg til å sitte i 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Fdokumenter%2Fforskrift-om-opptak-til-hoyere-utdanning-for-opptaksaret-2019-2020%2Fid2605937%2F&data=02%7C01%7Ccamilla.fagerholt%40legeforeningen.no%7Cb6a91c82ab53456ae37808d5ec933cdb%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C636675039479544332&sdata=imnTaK6oMV9V1PSJ2dAbEQfoyfoNKjx7A%2FVJqsGAKbs%3D&reserved=0
http://www.bion.no/om-oss/mandat/
http://www.bion.no/om-oss/mandat/
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Bioteknologirådet. Oppnevningen vil gjelde for perioden fra 1. januar 2019 til den dato 
departementet bestemmer, maksimalt 4 år. Nåværende/tidligere medlemmer kan i 
utgangspunktet ikke gjenoppnevnes dersom de har vært medlemmer mer enn en 
periode. 
 
Rådet (daværende nemda) ble første gang oppnevnt i 1991, og besto da dels av 
personligoppnevnte (13) medlemmer, og dels av organisasjonsrepresentanter (8). Fra 
2012 har rådet bestått av 15 medlemmer, med fem faste varamedlemmer. Alle 
representantene er personoppnevnte. I tråd med Bioteknologirådets mandat skal 
sammensetningen i rådet reflektere bredde med hensyn til både faglighet og 
forståelse for prosesser i samfunnet og forvaltningen. Aktuelle kompetanseområder er 
etikk, filosofi, politikk, jus, forvaltning, kulturforståelse, medisin, (human- og 
veterinærmedisin), gen- og bioteknologi, miljø og økologi. Sammensetningen skal 
representere akademia, offentlig og privat sektor og brukere/befolkningen. Det tas 
også hensyn til alder, kjønnsbalanse og geografisk tilhørighet. 
 
Departementet og Akademikerne ber om forslag til personer, med en kort redegjørelse 
(maks 1 side) med begrunnelse for forslagene. Vi ønsker forslag til både leder av rådet 
og medlemmer. 
 
Les mer om forslaget i vedlagte dokumenter fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Høringsfrist: 30. juli 2018 
 
Allmennlegeforeningen svarte ikke på denne høringen. 
 

Sak 162/2018: Ny høring - Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige 
smittsomme sykdommer og Mandat for og sammensetning av Kriseutvalg for 

beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 28. juni 2018 fra Legeforeningen om 
høring: Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og 
Mandat for og sammensetning av Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser 
med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen 
Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). HOD 
har, som ledd i oppfølgingen av Nasjonal strategi for CBRNE beredskap 2016-2020, 
utarbeidet utkast til en Nasjonal beredskapsplan. I strategien fremgår det at HOD, med 
utgangspunkt i erfaringer fra hendelser og øvelser, skal videreutvikle beredskapen mot 
biologiske hendelser og fastsette Nasjonal beredskapsplan mot alvorlig smittsomme 
sykdommer, og etablere en tverrsektoriell samarbeidsarena for forebygging, 
beredskap og håndtering av biologiske hendelser på direktoratsnivå. 
 
Alvorlige smittsomme sykdommer er infeksjonssykdommer som kan medføre høy 
dødelighet eller sykelighet i befolkningen som krever særlig omfattende tiltak. 
Infeksjonssykdommer utgjør en betydelig trussel mot den globale folkehelsen. 
Befolkningsvekst, urbanisering, klimaendringer, et globalt matmarked og økt 
reiseaktivitet er noen forhold som bidrar til at utbrudd oppstår hyppigere enn tidligere 
og raskt kan spres over store avstander. 
 
De senere årene har flere internasjonale utbrudd av sykdommer krevd stor 
beredskapsinnsats i Norge. I tillegg har norsk helsetjeneste måttet håndtere flere 
innenlandske alvorlige utbrudd av sykdom som er sjeldne i vårt land. Erfaringer fra disse 
utbruddene tilsier at det er nødvendig å opprettholde og forbedre vår beredskap mot 
utbrudd av smittsomme sykdommer. Det er i tillegg utarbeidet egne nasjonale planer 
og veiledere for enkelt sykdommer. 
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Formålet med planen er å hindre sykdom og død og å legge til rette for å kunne 
opprettholde nødvendige samfunnsfunksjoner i alle sektorer. Planen er basert på 
gjeldende lovverk og er underordnet Nasjonal helseberedskapsplan, som er et 
nasjonalt rammeverk for alle typer helsekriser. 
 
Det er lagt opp til at Kriseutvalg for biologiske hendelser skal koordinere innsatsen, med 
utgangspunkt i de fullmakter som er gitt til de deltakende virksomhetene etter 
gjeldende regelverk, blant annet smittevernloven, helseberedskapsloven og 
politiloven. Det er ikke foreslått særskilte fullmakter til selve Kriseutvalget utover dette. 
 
Dersom det inntreffer en hendelse hvor det er behov for å anvende Nasjonal 
beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer før den er formelt 
godkjent, vil departementet fastsette høringsutgaven av planen for midlertidig bruk. 
 
Dokumenter: 
 
Høringsfrist 30.08.2018 
 
Høringen er ikke fordelt da dette er en sak som faller utenfor AFs saksområde.  
 
 

Sak 163*/2018: Arbeidsmøtet i København 

 
Arbeidsmøte avvikles som tidligere oppsatt.  
 
Tom Ole Øren orienterte om de foreløpige planene for arbeidsmøtet.  
 

Sak 164*/2018: Arbeidsprogrammet – forberedelse til arbeidsmøtet 

 
Gruppene forbereder presentasjon av status på sine punkter til arbeidsmøtet i 
København.  
 

Sak 165*/2018: Faggruppe for samhandling fastleger og sykehus 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post fra Yngre legers forening  av 17. 

august 2018 om faggruppe for samhandling fastleger og sykehus.  
 

Sak 166*/2018: Avtale om felles behandlingsansvar 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 13. juli 2018 om 
avtale om felles behandlingsansvar. 

 
 Styrets leder har inngått avtalen, og den fulgte vedlagt til orientering. 

 

Sak 167*/2018: Utlysning av reisestipend - e-helsekonferanse i Orlando 11.-15. februar 
2019 

 
 Allmennlegeforeningen har mottatt e-post av 21. august 2018 fra Legeforeningen om 

utlysing av reisestipend til konferansen HIMMS19. 
 
Frist: 10. september 2018. 
  
AF sender ut e-post til alle medlemmene om stipendet 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/nasjonal-beredskapsplan-mot-utbrudd-av-alvorlige-smittsomme-sykdommer-og-mandat-for-og-sammensetning-av-kriseutvalg-for-beredskap-mot-biologiske-hendelser-med-radgivere-samt-mandat-for-fylkesmannen/
https://www.himssconference.org/
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Sak 168*/2018: Om kurskrav i akuttmedisinforskriften 

 
 Allmennlegeforeningen hadde til orientering mottatt kopi av Legeforeningens brev av 

13. juli 2018 til Helsedirektoratet om kurskrav i akuttmedisinforskriften.  
 
 

Sak 169 eventuelt 

 
- Allmennlegeforeningen har mottatt invitasjon fra NAF om felles styremøte.  
- Medlemsbrev og informasjon til førstelandsrådene  
- Allmennlegeinitiativet  

 
 
 
 

 
 

 
 


