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Godkjent 22. oktober 2019 
 
 
 

REFERAT FRA STYREMØTE 

I 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 
Dato:   12. september 2019 
 
Møtested: København  
 
Deltakere:  Nils Kristian Klev 

Ivar Halvorsen  
Marit Karlsen 
Marit Tuv 
Peter Christersson 
Tor Magne Johnsen 
Dragan Zerajic 
Elin Kjølsrød Ødemark 

 
 
Referent:  Camilla Fagerholt 
 
Forfall:  Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin 
 
 

Sak 190/2019: Konstitusjon av nytt styre 

 
Nils Kristian Klev ønsket velkommen.  
 
Styret og sekretariatet presenterte seg og sa litt om forventningene til neste 
styreperiode. 
 

Sak 191/2019: Praktisk informasjon 

  
 Vedlagt innkallingen fulgte møteplanen for 2019 og 2020, praktisk informasjon og 

adresseoversikt. 
 

Sak 192/2019: Styrets forsikringer 

 
Allmennlegeforeningen hadde tegnet reise- og skadeforsikring for styremedlemmene. 
Dette bil bli innberettet er gjeldene regler 

 Forsikringsvilkår fulgte vedlagt innkallingen. 
 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
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Sak 193/2019: Styrearbeid 

 
Nils Kristian Klev orienterte om styrets arbeidsformer:  
• Leders ti minutter 
• Politisk time 
• Høringsarbeid  
• Mediehåndtering  
• Medlemsstrategi  
 
Styret diskuterte de enkelte punktene.  
 

Sak 194/2019: Oversikt over sentrale avtaler 

 
Nils Kristian Klev gikk gjennom regelverket for fastlegene.  
 
• Rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen om allmennlegepraksis i 

fastlegeordningen i kommunene med kommentarutgave  
• Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen om allmennlegepraksis i 

fastlegeordningen i Oslo kommune 
• Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Legeforeningen for leger og turnusleger 

i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen i 
kommunene med kommentarutgave 

• Statsavtalen  
 
Styret får en gjennomgang på senere styremøte. 
 

Sak 195/2019: Leders 10 minutter 

 
• Besøk fra riksdagen i Sverige 
• Møte i Helse- og omsorgsdepartementet om varslingsplikten av førere 
• HELFO endret i forhold til utbetaling av basistilskuddet 
• HELFO-kampanjen om riktig takstbruk 
• Trepartssamarbeidet: ALIS og finansieringssystem  
• Evaluering av fastlegeordningen  
• Brev fra Kunnskapsdepartementet om fraværsattester 
 

Sak 196/2019: Politisk time og aktuelle saker 

 
• Debatt på Arendalsuka en innbygger og en journal  
• Evalueringen av fastlegeordningen – hvordan holde trykket oppe? 
• Konferansen "Vi tror på fastlegeordningen" 

  

Sak 197/2019: Referat fra forrige styremøte 

 
 Referat fra styremøtet 21. august 2019 fulgte vedlagt.  
 

Referatet ble godkjent av forrige styre 21. august 2019. 
 
Vedtak: Styret tok referatet til orientering.  
 

  

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Avtaler/Avtalearkiv/Naringsdrivende/Fastleger-KS/Rammeavtalen-mellom-KS-og-Den-norske-legeforening-om-allmennpraksis-i-fastlegeordningen-i-kommunene/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Avtaler/Avtalearkiv/Naringsdrivende/Fastleger-KS/Rammeavtalen-mellom-KS-og-Den-norske-legeforening-om-allmennpraksis-i-fastlegeordningen-i-kommunene/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Avtaler/Avtalearkiv/Naringsdrivende/Fastlege-Oslo-kommune/Rammeavtale-mellom-Oslo-kommune-og-Den-norske-legeforening-om-privat-allmennlegepraksis-i-fastlegeordningen-i-Oslo-kommune1/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Avtaler/Avtalearkiv/Naringsdrivende/Fastlege-Oslo-kommune/Rammeavtale-mellom-Oslo-kommune-og-Den-norske-legeforening-om-privat-allmennlegepraksis-i-fastlegeordningen-i-Oslo-kommune1/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Avtaler/Avtalearkiv/KS/SFS-2305/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Avtaler/Avtalearkiv/KS/SFS-2305/
http://normaltariffen.legeforeningen.no/normaltariff.xsp?id=&kap=kap0.0.3
http://normaltariffen.legeforeningen.no/normaltariff.xsp?id=&kap=kap0.0.3
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Sak199/2019: Kommunikasjon 

  
Hvilke kanaler har AF: 

• Medlemsbrev 
• Fastlegen.no 
• Facebook  
• Instagram 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte resultat av medlemsundersøkelse om temaet.  

 
 Eksterne kommunikasjonskanaler – særlig Allmennlegeinitiativet.  
 

Sak 200/2019: Tariffkonferansen 

  
Allmennlegeforeningen skal ha tariffkonferanse 24. og 25. oktober 2019 på Losby gods. 

 Deltagere: 1. landsrådene og styret. I tillegg inviteres leder og nestleder av Norsk 
forening for allmennmedisin som observatører til konferansen. Leder av valgkomiteen 
og leder av Leger i samfunnsmedisinsk arbeid inviteres som gjester.  

 
Styret fastsetter agenda for tariffkonferansen.  

 Vedlagt følger sakslisten for tariffkonferansen 2018 til orientering.  
 

Vedtak: Styret ønsker blant annet å diskutere evaluering av fastlegeordningen og 
normaltarifforhandlingene.  

 

Sak 201/2019: Fellesmøte AF og NFA 

 
 Det er planlagt styremøter AF og NFA 21. – 22. november 2019. Møtene blir på 

Granavolden Gjæstgiveri, Gran på Hadeland. 
  

De siste årene med nye styrer har kommunikasjonssjefen i Legeforeningen vært på 
fellesmøtet og snakket litt om kontakt med media. Leder av samfunnspolitisk avdeling 
har snakket om arbeidet med helsepolitikk.  
 
På landsrådsmøtet til AF og årsmøte til NFA  
 
"Allmennlegeforeningen skal arbeide for en endring i sanksjonsregelverket for 
tilsynssaker som omhandler medisinskfaglige feil. Målet er bedre kvalitet i helsetjenesten 
og bedre ivaretagelse av den enkelte lege.  
 
Allmennlegeforening skal be Legeforeningen vurdere en styrking av den 
medisinskfaglige bistanden i tilsynssaker, herunder synliggjøre og videreutvikle 
ordningen med bistand fra de fagmedisinske foreningene.   
 
Videre anmodes Allmennlegeforeningen om å innhente juridiske vurderinger om 
adgangen til å påklage tilsynssaker som pr i dag avsluttes hos fylkesmannen med 
"Fylkesmannens avgjørelse er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages etter 
forvaltningslovens bestemmelser." 
 
Er dette en aktuell sak for fellesmøte? 
 
Er det noen spesielle ønsker til årets fellesmøte? 
 
Vedtak: Styret ønsker blant annet å diskutere branding av fastlegeordningen, ALIS-
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ordningen, akuttmedisinforskriften, sykepleieroller 
 

Sak 202/2019: Valg av landsrådsrepresentanter 

  
Landsrådet består av styrets medlemmer og landsrådsrepresentanter valgt av og blant 
AFs medlemmer i hver av Legeforeningens lokalforeninger. 

 
 Camilla Fagerholt orienterte om resultatene av valg av landsrådsrepresentantene. 
 

Sak 203/2019: Fordeling av primæransvar for fylker 

 
Styret fordelte primæransvar for fylkene mellom seg. 
 
Vedtak:  
Finnmark, Troms og Nordland: Marit Karlsen  
Nord Trøndelag og Møre og Romsdal: Dragan Zerajic 
Sør-Trøndelag og Hedmark: Tor Magne Johnsen  
Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane: Peter Christersson  
Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark: Ivar Halvorsen 
Akershus, Oslo og Vestfold: Elin Ødemark  
Oppland, Østfold og Buskerud: Marit Tuv  

 

Sak 204/2019: Nedsettelse av kurskomiteer for ledelseskurs og kurs i helsepolitikk 

 
I forbindelse med våruka 2020 skal det nedsettes kurskomiteer for  

• Ledelseskurs  
• Kurs i helsepolitikk  

 
Ønskes det kurs i normaltariffen og i stressmestring i 2020?  
 

 Vedlagt innkallingen fulgte til orientering tilbakemeldingene fra Våruka 2019.  
 
 Vedtak:  

• Ledelseskurs: Peter Christersson og Elin Ødemark 
• Kurs i helsepolitikk: Tor Magne Johnsen, Dragan Zerajic og Ivar Halvorsen 
 
Camilla Fagerholt undersøker om kurslederene kan holde kurs i normaltariffen og i 
stressmestring 
 

Sak 205/2019: Deltagelse på foreningens time 

 
AF og NFA har en felles kursportefølje. På disse kursene har foreningene en time 
"foreningens time". Denne brukes til informasjon om foreningenes aktivitet og politikk, 
og til dialog og tilbakemeldinger fra kursdeltagerne. 
 
Vedtak:  
Geilokurset torsdag 19. mars: Nils Kristian Klev 
Solstrandkurset torsdag 28. mai (Obs. Landsstyremøte i 2020 vil foregå fra tirsdag 26.- 
torsdag 28. mai på Soria Moria Hotell): AF hører med Kristen Rokstad.  
Nidelvkurset: 6. februar 2020: Tor Magne Johnsen  
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Sak 206/2019: Oppnevning av styrets representanter til Allmenlegepriskomiteen 
2020 

 
Landsrådet i Allmennlegeforeningen vedtok i 2008 å opprette ”fastlegeprisen”. 
Landsrådet endret i 2009 navnet til «Allmennlegeprisen». 
 
Prisen utdeles årlig under ordinært landsråd til et medlem som har gjort en særlig 
stor innsats for allmennmedisinen. Tildeling skjer etter vedtak i en komite bestående 
av to medlemmer fra styret, og to fra landsrådet. Styre og landsråd utpeker sine 
representanter til priskomiteen. 
 
Landsrådet utpeker sine representanter på tariffkonferansen i november. Styret skal 
utpeke to representanter. 
 
Vedtak: Ivar Halvorsen og Marit Karlsen  
 

Sak 207/2019: Valg av Allmennlegeforeningens landsstyremedlemmer for perioden 
1. september 2019 til 31. august 2021 

  
Vedlagt innkallingen fulgte brev av 19. mars 2019 fra Legeforeningen om valg av nye 
landsstyremedlemmer for perioden 1. september 2019 til 31. august 2021, samt 
Legeforeningens lover. 
 
Styret skal velge syv representanter til landsstyret i tillegg til Nils Kristian Klev og Marit 
Karlsen som er sentralstyremedlemmer. Det skal også velges varaer. 
 
1. landsrådene velger de geografiske representantene på tariffkonferansen i 
oktober. 
 
Vedtak: Ivar Halvorsen, Marit Tuv, Tor Magne Johnsen, Peter Christersson, Elin Ødemark, 
Kirsten Rokstad og Eli Øvstedal.  
 
 

Sak 208/2019: Oppnevning av medlemmer til Legeforeningens forhandlingsutvalg 
og tariffutvalg 

 
Allmennlegeforeningen skal foreslå kandidater til representanter og 
vararepresentanter for de ulike forhandlingsutvalgene for sentralstyreperioden 
2019 – 2021: 
• Forhandlingsutvalget for KS og Oslo kommune; medlem og varamedlem 
• Forhandlingsutvalget Spekter; observatør og vara:  
• Forhandlingsutvalget næringsdrivende og normaltariff; nestleder, to 
medlemmer og to varamedlemmer. 
 
Vedtak: 
• Forhandlingsutvalget for KS og Oslo kommune: Nils Kristian Klev (medlem) og 

Marit Karlsen(vara) 
• Forhandlingsutvalget Spekter; observatør og vara: Nils Kristian Klev (medlem) og 

Marit Karlsen (vara) 
• Forhandlingsutvalget næringsdrivende og normaltariff;  

Nestleder Nils Kristian Klev   
To medlemmer: Ivar Halvorsen og Tor Magne Johnsen  
To varamedlemmer Peter Christersson og Dragan Zerajic 
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Sak 209/2019: Konfliktutvalg for allmennmedisin 

 
Det er behov for at Allmennlegeforeningen oppnevner tre personer som kan sitte i 
et konfliktutvalg for allmennmedisin (KUA) som Legeforeningen kan kontakte i 
forbindelse med forhandlingene. Oppnevningen vil være i perioden frem til 31. 
august 2021.  
 
Det vil særlig være snakk om å delta på 

• Strategi for møter 
• Organiser eventuelle tiltak 
• Være kontaktperson 

 
Vedtak: Nils Kristian Klev, Marit Tuv, Ivar Halvorsen og Tor Magne Johnsen. 
 
 

Sak 210/2019: Oppnevning av observatører til underutvalgene i Norsk forening for 
allmennmedisin 

 
Allmennlegeforeningen kan oppnevne observatører med tale og forslagsrett til 
Norsk forening for allmennmedisins underutvalg: 

• Allmennmedisinsk utdanningsutvalg (AU); en observatør 
• Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU); en observatør og en vara 
• Allmennmedisinsk kvalitetsutvalg (KUP); en observatør 

 
AU har som mandat å fremme allmennmedisin i grunnutdanningen og fremme 
videre og etterutdanning. AU skal stimulere til og koordinere kurs, fremme 
allmennmedisinsk publisering og informasjonsformidling. Arbeidet skal utføres i nært 
samarbeid med styret i NFA, spesialitetskomiteen, universitetenes 
koordinatorkontorer og allmennmedisinske institutter og de lokale kurskomiteer. 
AU har som oppgave å være en ressursgruppe for kursarrangører og andre som i sitt 
arbeid med utdanningsaktiviteter for allmennleger har behov for bistand. Utvalgets 
medlemmer har brede erfaringer fra veiledning, undervisning og kursaktivitet, og 
bidrar gjerne med hjelp. 
 
Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) deler ut stipend to ganger årlig. Fondene 
støtter forskningsprosjekter innen allmennmedisin på ulike stadier. Mens AFUs stipendet 
støtter prosjekter som er i en tidlig fase med midler inntil 6 måneder, 
prioriterer AMFF prosjekter som har et klart doktorgradspotensiale med midler inntil 
12 måneder av gangen. 
 
Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (KUP) er et underutvalg til 
NFA. KUP arbeider for høy faglig kvalitet i norsk allmennpraksis. Høy kvalitet 
innebærer at praksis er i tråd med tilgjengelig viten, at pasientene sikres delaktighet 
og innflytelse i beslutningsprosesser, at pasientene skånes for unødvendig risiko, at 
det sikres kontinuitet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, at 
praksis utøves med god ressursutnyttelse, at tjenestene er rettferdige og sikrer et 
likeverdig tilbud uansett geografi eller status, at pasientene og befolkningen har tillit 
til allmennlegetjenestene. 
 
Vedtak:  
 
• Allmennmedisinsk utdanningsutvalg (AU): observatør Peter Christersson 
• Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU):  observatør Elin Ødemark og vara 

Dragan Zerajic 
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• Allmennmedisinsk kvalitetsutvalg (KUP): observatør Peter Christersson 

 
 

Sak 211/2019: Oppnevning av representant til kontaktmøter med Finans Norge og 
Statens pensjonskasse 

 
Legeforeningen har representanter i fagutvalget mellom Finans Norge (FNO) og 
Legeforeningen og representanter i kontaktmøter med Statens pensjonskasse. 
 
For perioden 1. september 2017 til 31. august 201 har Tom Ole Øren (AF) 
vært oppnevnt av sentralstyret til ovennevnte. 
 
Allmennlegeforeningen skal fremme forslag på representant til kontaktmøter med 
FNO og Statens pensjonskasse for perioden 1. september 2019 – 31. august 2021. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen oppnevnte Nils Kristian Klev  
 

Sak 212/2019: Oppnevning av Allmennlegeforeningens representant til å delta på 
møtene i CPME 

 
The Standing Committee of European Doctors (CPME) er en paraplyorganisasjon for 
de europeiske legeforeningene. Sentralstyret oppnevner Legeforeningens 
delegasjon til CPME bestående av presidenten og ett sentralstyremedlem med 
funksjonstid på to år. I tillegg inviterer sentralstyret for samme periode lederne av 
yrkesforeningene AF, YLF og OF med i Legeforeningens delegasjon til CPME.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen oppnevnte Dragan Zerajic 
 

Sak 213/2019: Turnusrådet 

 
Turnusrådet er Legeforeningens rådgivende organ for turnustjenesten. 
Allmennlegeforeningen har en representant og en vara i turnusrådet. Frem til 31. 
desember 2019 er Elisabeth Stura AFs medlem og Sidsel Mordt Andreassen vara. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen oppnevnte Elin Ødemark som medlem og Marit Tuv 
som vara.  
 

Sak 214/2019: Oppnevning til allmennmedisinsk forskingsfond 

 
Fondet skal fremme allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinens premisser. 
Allmennlegeforeningen er representert med Sidsel Mordt Andreassen som medlem og 
Ole Arild Osmundnes som varamedlem frem til 31. desember 2019. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen oppnevnte Elin Ødemark som medlem og Marit Tuv 
som vara.  
 

Sak 215/2019: IT-utvalg 

 
Allmennlegeforeningen skal foreslå en representant til IT-utvalget fra 1. januar 2020.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen oppnevnte Peter Christersson. 
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Sak 216/2019: Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) 

 
Det skal velges nytt styre for Senter for kvalitet i legekontor (SKIL). 
 
AF skal ha et medlem og en vara. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen oppnevnte Peter Christersson som medlem og Tor 
Magne Johnsen som vara.  
 

Sak 217/2019: Gruppe for Normen 

 
AF skal velge ny vararepresentant for gruppen for Normen.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen oppnevnte Ivar Halvorsen. 
 

Sak 218/2019: Nasjonalt fagråd for NFP-utprøving – Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet 

 
Denne gruppen har ikke vært aktiv på en stund, men det gjelder et pilotprosjekt: 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har fått i oppdrag å sørge for at programmet 
Nurse Family Partnership for førstegangsforeldre i særlig krevende livssituasjoner prøves 
ut i Norge. De har bedt om innspill fra ulike aktører, bl.a. Legeforeningen. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen oppnevnte Nils Kristian Klev.  
 

Sak 219/2019: Arbeidsgruppe for å utvikle strategi for internasjonalt arbeid i 
Legeforeningen 

 
Ikke noe aktivitet i det siste, intern gruppe, kun vært mailkorrespondanse. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen oppnevnte Dragan Zerajic.  
 

Sak 220/2019: Beslutningsstøtteprosjektet 

 
Dette er møter i Helsedirektoratet. Det dreier seg om implementering og vedlikehold av 
beslutningsstøtte for sykmeldere( som vi utviklet i samarbeid med direktoratet og NAV). 
Et samarbeid mellom AF, NAV og myndighetene for å bedre kvaliteten på 
sykmeldingsarbeidet.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen oppnevnte Nils Kristian Klev.  
 

Sak 221/2019: Ressursgruppe i Legeforeningen – legenes rolle i sykemeldingsarbeidet 

 
Gruppe bestående av mange ulike legespesialister, har hatt møter i Oslo. Skal gi innspill 
til hvordan Legeforeningens politikk skal utvikles på dette området. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen oppnevnte Peter Christersson. 
 

Sak 222/2019: Referansegruppe for oppfølging av piloten til primærhelseteam 

 
Møter i Helsedirektoratet. Oppfølging av piloten, man får være med på deler av 
samlingene med de som er med i piloten, og det har også vært mulighet for å komme 
med innspill ifht økonomi (justering av takster i piloten). 
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Vedtak: Allmennlegeforeningen oppnevnte Nils Kristian Klev.  
 

Sak 223/2019: NOKLUS styret 

 
Delta på styremøter i Oslo og Bergen. To styremøter i året og et til to kontaktmøter.   
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen oppnevnte Peter Christersson.  
 

Sak 224/2019: Høringsarbeid 

 
Det ble gitt en orientering om høringsarbeidet i Legeforeningen og i 
Allmennlegeforeningen.  

  
 Vedlagt innkallingen fulgte dokument til hjelp i høringsarbeidet 
 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 

Sak 225/2019: Invitasjon til workshop om e-konsultasjon og triagering hos fastlege 
[SAK2019012732] 

AF hadde mottatt invitasjon til å delta på workshop om e-konsultasjon og triagering hos 
fastlege - onsdag 18. september kl. 10.00-16.00 
 
Saken var ferdig behandlet på e-post før styremøtet ved at Ivar Halvorsen og Tor 
Magne Johnsen deltar fra AF  
 

Sak 226/2019 Arbeidsgruppe tilskudd for tidkrevende lister 
[SAK2019013002] 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon om å delta i en arbeidsgruppe for 
tilskudd for tidkrevende lister fra Legeforeningen av 26. august 2019 
 
Saken var ferdig behandlet på e-post før styremøtet ved at Nils Kristian og Ivar 
Halvorsen deltar fra AF. 
 

Sak 227/2019: Lederstipend 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte søknader til lederstipend.  
 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen innvilger søknadene under forutsetning av at søker er 

medlem av AF.  
 

Sak 228/2019: Årsmelding for Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 
[SAK2019013013] 

 Vedlagt innkallingen fulgte årsmeldingen for Fond for kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet.  

 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

 

Sak 229/2019: Arbeidsgruppe som utreder et sett med standarder for fastlegekontor- 
invitasjons til å oppnevne representanter 

[SAK2019012385] 
Sentralstyret hadde besluttet å etabler en arbeidsgruppe som skal foreslå et sett med 
standarder for fastlegekontor, som et av flere tiltak for å forme en bærekraftig 
fastlegeordning for fremtiden.  



 

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 
  - 10 - 

10 
 
Det var derfor bedt om at det oppnevnes representanter til arbeidsgruppen med 
denne fordeling:  
 

• Allmennlegeforeningen (2 repr.) 
• Norsk forening for allmennmedisin  (2 repr.) 
• Leger i samfunnsmedisinsk arbeid  (1 repr.) 
• Norsk samfunnsmedisinsk forening  (1 repr.) 
• Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin  (1 repr.) 
• Yngre legers forening  (1 repr.) 
• Overlegeforeningen  (1 repr.) 

 
Saken var ferdig behandlet per e-post før møtet ved at Peter Christersson og Tor 
Magne Johnsen deltar fra AF. 
 

Sak 230/2019: Revisjonsberetninger 

 
Vedlagt innkallingen fulgte til orientering revisjonsberetninger for:  
Geilokurset  
Solstrandkurset  
Våruka 2019  
 
Vedtak: Styret tok revisjonsberetningene til orientering.  
 

Sak 231/2019: Høring om tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i 
helseregisterloven m.m.) [SAK2019012368] 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 10. juli fra Legeforeningen om 
tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.) 
 
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endring i helseregisterloven mm. Forslagene 
gjelder tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og andre helsedata i helseregistre til 
bruk i statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og 
beredskap for å fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og 
omsorgstjenester.  
Departementet foreslår følgende:  
• Lovregler for etablering av en nasjonal teknisk og organisatorisk løsning for 
tilgjengeliggjøring av helsedata (helseanalyseplattformen) 
• Det pseudonyme Reseptregisteret endres til et personidentifiserbart lovbestemt 
legemiddelregister  
• Lovfesting av samlede og enhetlige vilkår for tilgjengeliggjøring og sammenstilling av 
helseopplysninger fra helseregistre  
• Lovbestemmelse som legger til rette for at et begrenset sett med demografiske og 
sosioøkonomiske bakgrunnsopplysninger skal kunne gjøres tilgjengelig for helseregistre 
Helse- og omsorgsdepartementet mener endringene skal gi enklere og tryggere 
tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og andre helsedata i helseregistre. For å kunne 
utvikle bedre tjenester til gode for den enkelte, mener HOD det er viktig med et slikt 
oppdatert register. Enklere tilgang til helseopplysninger skal også bidra til mer 
innovasjon og næringsutvikling, mer effektiv styring, bedre utnyttelse av allerede 
registrerte data og bedre administrasjon av tjenesten. Løsningene skal i tillegg gi mer 
effektiv registerforvaltning og bedre personvern. 
Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet 
 
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  
13. september 2019. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens 
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nettsider.  
 
Dokumenter  
 
Høringsfrist: 13. september 2019 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar.  
 

Sak: 232/2019 NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om 
tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post fra Legeforeningen 3. juli 2019 om 
NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep 
uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten 
 
Regjeringen satte 17.6.2016 ned et offentlig utvalg for å foreta en samlet gjennomgang 
og utrede behov for revisjon og modernisering av reglene om bruk av tvang i helse- og 
omsorgssektoren. Utredningen som ble avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 
18.6.2019, inneholder forslag til ny lov om begrensning av bruk av tvang i helse- og 
omsorgstjenesten. 
  
Tvangsbegrensningsloven vil være relevant for alle leger som jobber i eller i tilknytning 
til helse- og omsorgstjenesten. Vi ber om tilbakemelding fra foreningsleddene på 
lovforslagets prinsipielle, etiske og praktisk sider. 
 
I dag hjemles bruk av tvang i helsetjenesten i fire ulike regelsett, Lov om psykisk 
helsevern, Pasient- og brukerrettighetsloven §4A, Helse- og omsorgstjenesteloven §9 
(ved psykisk utviklingshemning) og §9 (ved rusproblemer). Utvalget mener dagens 
regelverk er fragmentert, verdimessig inkonsistent og legger dårlig til rette for 
helhetstenkning, og de foreslår derfor en felles lov for bruk av tvang i helsetjenesten. 
 
Lovforslaget innebærer store endringer fra dagens praksis. Fylkesnemnder og 
kontrollkommisjoner erstattes av en ny felles overprøvningsordning. 
Tvangsbegrensningsnemndene skal være klage- og overprøvingsinstans, mens 
fylkesmennene skal motta og gjennomgå alle vedtak og beslutninger.  
 
Bruk av tvang skal ikke lenger knyttes til bestemte kliniske tilstander, men begrunnes i 
fravær av beslutningskompetanse. Innen psykisk helsevern vil det fortsatt være 
hjemmel for tvungen behandling med legemidler, men det legges opp til å forby alle 
mekaniske innretninger som i dag brukes som tvangstiltak. Det åpnes for at man kan gi 
elektrokonvulsiv behandling (ECT) uten eksplisitt samtykke ved livstruende tilstander. 
 
Utvalgets hovedforslag 
• Felles tvangsbegrensningslov for helse- og omsorgstjenesten.  
• Økt fokus på forebygging av tvangsbruk. Plikt og rett til tilrettelegging framheves. Full 
oversikt over omfang av tvangsbruk skal sikres.  
• Barns rettssikkerhet løftes fram.  
• Ny, felles ordning for saksbehandling, overprøving og kontroll: fylkesmennene og nye 
tvangsbegrensingsnemnder de sentrale aktører.  
• Helhetstenking om individet og tilrettelegging for samhandling i tjenestene sentrale 
bærebjelker i lovutkastet. 
• Fjerning av diagnosenære vilkår i tvangshjemlene. Erstattes med krav om fravær av 
beslutningskompetanse og «sterkt behov» for aktuelt tiltak. Dette gjelder ikke ved fare 
for andre.  
• Felles, snevrere tvangsbegrep (overvinning av motstand). Det blir lettere å få hjelp for 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/hoering-om-tilgjengeliggjoring-av-helsedata-endringer-i-helseregisterloven-m.m/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/hoering-om-tilgjengeliggjoring-av-helsedata-endringer-i-helseregisterloven-m.m/
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den som ikke viser motstand, men mangler beslutningskompetanse.  
• Ny inntaksmodell i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet, 
overgang til en tjenestemodell.  
• Styrking av adgangen til å forhåndssamtykke til tvang.  
• Økt fokus på gjennomføringsfasen. Krav til ivaretakelse av grunnleggende behov og 
krav til skjermingslokaler.  
• Ny reguleringsmodell for skjerming. Skiller ut fra formål, skjerpede vilkår for skjerming 
som behandling.  
• Klarere og strengere regler om inngrep i nødssituasjoner. Hjemmel for mekaniske 
innretninger som hindrer bevegelsesfriheten, tidsavgrenses til tre år.  
• Forbud mot bruk av mekaniske innretninger som hindrer bevegelsesfriheten, i 
behandling i psykisk helsevern (unntatt ved tvungen ernæring). 
• Forbud mot tvang i trenings- og opplæringstiltak. 
• Flertallet tilrår å opprettholde en snever adgang til tvangsmedisinering i behandling 
av psykiske lidelser.  
• Flertallet foreslår en snever hjemmel for bruk av elektrokonvulsiv behandling (ECT) 
uten tvang (ikke motstand) som et livreddende tiltak.  
• Reservasjonsordning for antipsykotika og ECT.  
• Utprøving av nye modeller for veiledning, rådgivning og støtte til å ta beslutninger i 
saker etter tvangsbegrensningsloven.  
Lenke til høringen  
 
Høringsfrist 8. oktober 2019 
 
Vedtak: Ivar Halvorsen ser på høringen.  
 

Sak 233/2019: Høring - utkast til versjon 6.0 av Norm for informasjonssikkerhet og 
personvern i helse- og omsorgssektoren 

 [SAK2019012645] 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post fra Legeforeningen av 6. august 2019 
om utkast til versjon 6.0 av Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og 
omsorgssektoren 
 
Det utføres for tiden en omfattende revisjon av Normen for informasjonssikkerhet og 
personvern i helse- og omsorgssektoren. Arbeidet er nå sendt på en høring. 
 
Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren ("Normen") er 
en bransjenorm som til dels sammenfatter lover og regler på området, og til dels 
beskriver tolkninger og krav for informasjonssikkerhet og personvern som bransjen er 
blitt enige om å følge. Lover og regler gjelder uavhengig av en slik bransjenorm, mens 
øvrige prinsipper og krav kan gjøres gjeldene i avtaler, for eksempel avtaler om å 
knytte seg til Norsk Helsenett. Normen har dermed stor betydning for hvordan vi 
samhandler i helse- og omsorgssektoren. Den norske legeforening har støttet både 
opprettelsen av Normen og dens utvikling mer enn ti år. Normen versjon 6.0 er en 
omfattende revisjon av dette regelverket, og er derfor sendt ut på en egen høring. 
 
Den viktigste endringen i Normen 6.0 er inkludering av personvern og tilpasning til EUs 
personvernforordning (GDPR). Revisjonen tar imidlertid også mål av seg til å styrke 
dokumentet på andre områder, som for eksempel: 
• Teksten er omorganisert slik at en lettere finner frem, og det skal være et klarer skille 
mellom hva som gjelder for alle virksomheter og hva som kun angår virksomheter over 
en viss størrelse. 
• Språket er forsøkt tilpasset helsepersonell - som tross alt er den største målgruppen for 
dokumentet. 
• Man har innført profesjonsnøytralitet, slik at reglene gjelder uavhengig av 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/nou-2019-14-tvangsbegrensningsloven-forslag-til-felles-regler-om-tvang-og-inngrep-uten-samtykke-i-helse-og-omsorgstjenesten/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/nou-2019-14-tvangsbegrensningsloven-forslag-til-felles-regler-om-tvang-og-inngrep-uten-samtykke-i-helse-og-omsorgstjenesten/
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yrkesbakgrunn. 
• Det gjøres et klarere skille mellom hva som er referanse av gjeldende lover og regler, 
og hva som er prinsipper bransjen slutter seg til. 
• Tidligere versjoner har hatt et hovedfokus på konfidensialitet - den nye versjonen tar 
mål av seg til å få til et balansert forhold mellom alle aspekter av 
informasjonssikkerheten; konfidensialitet, tilgjengelighet, integritet og robusthet. 
 
Det er viktig med gode tilbakemeldinger fra sektoren som skal benytte og forholde seg 
til regelverket, slik at Normen kan bli et så godt verktøy som mulig for å ivareta 
informasjonssikkerhet og personvern. Høringen er en god anledning til å spille inn gode 
løsninger og kommentere retningslinjer som ikke har fungert godt hittil. 
 
Foreningsleddene oppfordres til å komme med alle former for kommentarer; for 
eksempel om man har lyktes i å nå målene, om de delene av teksten som 
representerer enighet i bransjen er gjennomførbare i praksis, om alle deler av teksten er 
forståelig for det store antallet små virksomheter som verken har tilknyttet seg 
medarbeidere med juridisk eller teknisk bakgrunn, osv. Det er også mulig å komme 
med forslag til områder som burde vært inkorporert i Normen. 
 
Avsender har utformet en egen innspillsmal for tilbakemeldinger. Det er valgfritt om 
foreningsleddene ønsker å skrive innspillene inn i denne, men det bes om at dere 
uansett benytter de samme overskriftene/nummereringen slik at vi enkelt vet hvilken 
del av normen tilbakemeldingen gjelder. 
Lenke til høringen  

 
Høringsfrist 19. september 2019 

Vedtak: Ivar Halvorsen ser på høringen.  
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