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Godkjent 15. mars 2019 
 

REFERAT FRA STYREMØTE  
 
I 
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 

Dato:   13. februar 2019 
 

Møtested: Stiklestad 

 

Deltakere:  Tom Ole Øren, leder  

Nils Kristian Klev, nestleder 
Kirsten Rokstad  
Christina Fredheim 
Sidsel Mordt Andreassen 
Elisabeth Stura 
Ole Arild Osmundnes 
Torgeir Hoff Skavøy 

 
Fravær: Petter Brelin 

 

Referent:  Camilla Fagerholt 
 
Til stede:  Karin Wallin 

 
 

Sak 30/2019: Leders 10 minutter 

 

• Studiebesøk om Sunnhetsreformen/Epic i Danmark. Epic er innført i to regioner (av 5) 
i DK, og meningen med besøket var å se hvilke konsekvenser det har det for 
Legeforeningens dialog med helseplattformen i Midt-Norge som også skal bruke 
Epic. Møtet var ved Skjælland universitetshospital, Roskilde sykehus, og 
delegasjonen var flere fra Sentralstyret og sekretariatet. Tidligere septemeber-18 
hadde IT-utvalget samme studiebesøk.  

• Møte i Tariffutvalget.  

• Trepartssamarbeidsmøte 

• Oppfølging av ALIS-rapportene og tilskudd til rekruttering og spesialisering.  

• Møte med ledelse i YLF og AF med sekretariat. Agenda: 
1. LIS1 

2. Samhandling 

3. Sykehusåret for allmennleger  

4. Felles samling for AF og Ylf-styrene 

5. Behov for tjenester fra SPOL 

• Møte i Primærhelsegruppen  
• Arbeidsgruppe om finansieringsmodeller under 3-partssamarbeidet.  
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• NFA styremøte: NFA ønsker nå å sette ned en arbeidsgruppe sammen med oss i 
AF for å utrede om vi kan samordne info til medlemmene på en bedre måte.  

• Møte med Helse- og omsorgsdepartementet om overdragelsesordningen:  
• Møte med K10 nettverket: Nytt møteforum med de 10 største kommunene i 

Norge.  
• Møte med generalsekretær og økonomidirektør om kostnadsfordeling AF og 

hovedforeningen. AF leder får på vegne av AF tilbakebetalt for arbeid for 
hovedforeningen/sentralstyret. Denne ordningen vil trolig opphøre etter hvert, 
og vil ha noen økonomiske konsekvenser for våre budsjett.  

• Lokal redaksjonskomite: Vi har kontakt med Lege- TV og vil bidra til å bruke dette 
nye mediet som bl.a. info kanal til medlemmene våre. 

• Media: Legelisten.no, Menon rapporten og ALIS  
 
 

Sak 31/2019: Politisk time og aktuelle saker 

 
• Protokollgruppa som ser på legevaktsbelastning. Det er viktig at vi får en felles 

virkelighetsforståelse. Skal gjennomføres en intervjurunde for å finne ulike 
modeller.  

• Foreningens time på Nidelvkurset. Det er en stor støtte, folk ser at det jobbes 
hardt der det er muligheter for å påvirke. Viktig å jobbe langsiktig. 

• Møte med strategigruppe i Nord-Norge om utviklingen av fastlegeordningen. 
Dette blir et spennende arbeid, og de har et vidt mandat. Hvordan følger vi opp 
dette arbeidet? Skal Hedda Herder Nilssen inviteres på et senere styremøte slik 
ta vi kan samarbeide om videre utvikling. 

• Møte i primærhelsegruppa. Det jobbes med en undersøkelse om kapasiteten på 
legekontorene for å kunne ta inn flere leger eller hjelpepersonell. AF fikk i 
utfordring og se på nasjonal ALIS-ordning. Den nasjonale modellen synes å ligge 
langt fram. AF utformer forslag til hva vi mener med nasjonal ALIS-ordning, og 
hvordan vi mener den skal se ut. Petter var på besøk hos legekontor i 
Kristiansand sammen med sykepleierforbundet og representanter fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Besøket kom fra et ønske om å 
orientere HOD om den norske fastlegeordningen. 

• Protokollgruppen som ser på oppgaver som ikke tidligere er finansiert. Det skal 
jobbes med en omforent tekst som skal omfatte tidsbruksundersøkelsen. Det er 
summen av mange ting som gjør at vi har de utfordringene vi har i dag. Det 
forsøkes å utarbeide en felles oppsummering som både Legeforeningen og 
Helse- og omsorgsdepartementet kan stille seg bak. Langt på vei er det enighet 
om utfordringsbildet, men det er foreløpig ikke enighet om mulig løsninger. 

• Samhandlingsgruppen. Innspill til nasjonal helse og sykehusplan. IKT-utfordringer 
er viktig i denne sammenheng.  

• Referansegruppe i E-helsedirektoratet om dokumentdeling.  
• Møte i ALIS-utvalget. Nettkurs om oppstart i praksis.  
• Dr Dropp inn og spørsmål om uselektert praksis. 
• Minirevisjon av oppstartshåndboken. 
• ALIS-utvalget vil lage en oversikt over alle ALIS-modellene som har oppstått. 
• Møte i KUP (Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet) for å finne 

ut om laboratoriene stenges, dvs at fastlegekontor bygger ned. Er det mer 
hensiktsmessig å heller bruke kurdata.  

• Spesialitetskomiteen  
• Neste styremøte på Gjøvik 
• Den hurtigarbeidende gruppen som ser på oppgaver fastlegene kan gi fra seg. 

Dette skal inn i utviklingsplanen for fastlegeordningen. Ønsker å si noe om hva 
en pasient kan forvente seg av et legekontor.  
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• Møte i styringsgruppen for livmorhals screening.  
• Kurskomiteeseminar. Debatt om den nye spesialistforskriften.  
• Møter i Noklus, se eget referat. 
• Styremøte i SKIL (senter for kvalitet i legekontor)  og ekstra møte. Prinsipielle 

diskusjoner rund tilgang på data, mulighet for å selge ut data. Hvem er 
opprettshaverne til dataene? Møte med Medrave om avtalene, og disse er 
oversendt avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen. 
 

Sak 32/2019: Referat fra forrige styremøte 

 
 Referat fra styremøtet 17. januar 2019 fulgte vedlagt. 
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent.  

 

Sak 34/2019: Sekretariatsbistand 

 
Denne saken var satt opp på styremøte 17. januar med saksnummer 11/2019.  
 
Det ble vist til sak om sekretariatsbistand på styremøte 22. november 2018. Saken ble 
utsatt, da svarfristen ble utsatt til 28. februar 2019.   
 
Tom Ole Øren orienterte om arbeidet i arbeidsgruppen som ser på sekretariatsbistand.  
 
Vedtak: AF trenger nå mer støtte fra samfunnspolitisk avdeling i Legeforeningen med 
tanke på en endret mediehåndtering siste årene. AF trenger også mer hjelp til politisk 
analyse, og styret vil foreslå for landsrådet at AF utvider sin sekretariatsbistand med ca 
20-25 % fra samfunnspolitisk avdeling, og det bør være en person som opparbeider 
kontinuitet over tid. Dette er AF sin tilbakemelding til arbeidsgruppen om 
sekretariatsstøtte. AF ønsker ikke å utvide med mer merkantil støtte eller juridisk hjelp i 
første omgang, men dette må også utredes videre. 
 

Sak 35/2019: Årsmeldingen 

 
Utkastet til årsmelding var sendt styret før møtet.  
 
Vedtak: Frist for tilbakemelding: 25. februar 2019. 
 

Sak 36/2019: Gjennomsnittslønn 

 
 Kirsten Rokstad orienterte om at det har kommet ny statistisk fra Statistisk sentralbyrå 

presentert gjennomsnittslønnen i 2018 for de fleste yrker.  
 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

 

Sak 37/2019: Invitasjon til årsmøte i Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 28. januar 2019 fra Norsk forening for 

alders- og sykehjemsmedisin med invitasjon til årsmøte 12. mars 2019.  
 
 Vedtak: Sidsel Mordt Andreassen deltar fra Allmennlegeforeningen.  
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Sak 38/2019: Invitasjon til Nmf sitt landsrådsmøte 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon av 25. januar 2019 fra Nmf til 

landsrådsmøtet i Bergen 22. til 24. mars  
 
 Vedtak: Tom Ole Øren deltar fra Allmennlegeforeningen. 

 

Sak 39/2019: Om kurskrav i akuttmedisinforskriften 

 
Allmennlegeforeningen hadde til orientering mottatt kopi av Legeforeningens brev av 
13. juli 2018 til Helsedirektoratet om kurskrav i akuttmedisinforskriften, jf sak 168/2018.  

 Kopi av brevet fulgte for oversiktens skyld vedlagt.  
 Vedlagt fulgte også til orientering svaret fra Helsedirektoratet av 29. januar 2019.  
 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

 

Sak 40/2019: Deltakelse i arbeidsgruppe - bruken av forhandlingsfullmakter 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 31. januar 2019 fra 

Legeforeningen med spørsmål om deltakelse i arbeidsgruppe - bruken av 
forhandlingsfullmakter.  

 
 Vedtak: Kirsten Rokstad deltar fra Allmennlegeforeningen.  

 

Sak 41/2019: Dnlf og LMIs råd for legemiddelinformasjon - oppnevning av medlemmer 
for perioden 2019-2021 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 31. januar 2019 om oppnevning av 

medlemmer til Legeforeningen og Legemiddelindustriens råd for  
 legemiddelinformasjon. 
 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen støtter reoppnevning, men i prinsippet synes AF at det 

skal være med en fra primærhelsetjenesten.  
 

Sak 42/2019 Arbeidsgruppe - Utdanningsfond III 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post fra Legeforeningen med invitasjon til 

å delta i en arbeidsgruppe om Utdanningsfond III  
 

Denne saken hadde kort frist, og er derfor behandlet per e post 
 
Elisabeth Stura stiller for Allmennlegeforeningen. 
 

Sak 43/2019: Utsatt fra møte 17. januar Sak. 14/2019: Kravsinvitasjon – 
Hovedtariffavtalen i staten – mellomoppgjør 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 10. januar 2019 fra Legeforeningen 

med kravsinvitasjon fra statens tariffområde - mellomoppgjør 1. mai 2019. 

Frist: 20. februar 2019 

Vedtak: Allmennlegeforeningen tok saken til orientering. 
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Sak 44/2019 Utsatt fra møtet 17- januar. Sak 15/2019: Kravsinvitasjon – Hovedavtalen i 
staten – revisjon 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 10. januar 2019 fra Legeforeningen 
med kravsinvitasjon vedrørende revisjon av Hovedavtalen i staten med utløp 31. 
desember 2019. Ny hovedavtale skal tre i kraft 1. januar 2020.  
 
Frist: 20. februar 2019 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen tok saken til orientering.  
 

Sak 45/2019: Kravsinvitasjon mellomoppgjør Spekter 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 21. januar 2019 fra Legeforeningen 

med Kravsinvitasjon til mellomoppgjør Spekter. 
 
Frist8. mars 2019 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen tok saken til orientering.  
 

Sak 46/2019: Kravsinvitasjon - KS, mellomoppgjøret 2019 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 22. januar 2009 om Kravsinvitasjon - 

KS, mellomoppgjøret 2019 
 
Frist 25. februar 2019 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen tok saken til orientering. 
 

Sak 47/2019: Kravsinvitasjon - Oslo kommune, mellomoppgjøret 2019 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatte et brev av 22. januar 2009 om Kravsinvitasjon - 

Oslo kommune, mellomoppgjøret 2019 
 
Frist 22. februar 2019 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen tok saken til orientering. 
 

Sak 48/2019: Kravsinvitasjon - rammeavtalen for fastlegeordningen i KS-området (ASA 
4310) 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post fra Legeforeningen av 23. januar 
2019 om rammeavtalen for fastlegeordningen i KS-området (ASA 4310). 

 
Svarfrist 6. mars 2019 
 
Vedlagt fulgte utkast til kravsbrev. 
 
Vedtak: Tom Ole Øren, Nils Kristian Klev og Camilla Fagerholt ferdigstiller kravsbrevet i 
henhold til diskusjonene i styret.  
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Sak 49/2019: Høring - Forslag til endringer i straffeloven mv. avvergingsplikt, 
tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m. 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 19. desember 2018 fra 
Legeforeningen om høring - forslag til endringer i straffeloven mv. avvergingsplikt, 
tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m. 
Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i 
straffeloven. 
 
Forslagene følger opp handlingsplaner fra regjeringen, anmodningsvedtak fra 
Stortinget og innspill fra andre aktører. 
 
Det foreslås endringer i reglene om avvergingsplikt, blant annet at den skal gjelde flere 
lovbrudd enn i dag. Videre foreslås det kriminalisering av utenomrettslige 
tvangsekteskap. 
 
Høringen er omfattende, og vi trekker derfor frem de elementene vi tror vil være mest 
relevant for høringsinstansene. Helsepersonells plikter er et sentralt tema, bl.a. relatert til 
prevensjonsveiledning for barn og unge, mistanke om seksuell omgang for barn og 
unge, og mistanke om tvangsekteskap. Et annet tema er vern av helsepersonell, da 
man i økende grad opplever trusler og trakassering mot ansatte i helsetjenestene. 
Særlig relevante kapitler er: 
• Kap. 2.1.5 – Prevensjonsveiledning overfor barn under 14 år 
• Kap. 2.2.1 – Den alminnelige avvergingsplikten 
• Kap. 2.2.2 – Plikt til å avverge kjønnslemlestelse 
• Kap 2.2.3 og 2.3.3 – Avvergingsplikten ved prevensjonsveiledning av unge 
• Kap 2.3.2.4 – Tvangsekteskap 
• Kap. 5.1.14 – Trakassering av offentlige tjenestemenn på grunna av deres 
tjenesteutøvelse 
• Kap. 5.2.3 og 5.3.3 – Vern av helsepersonell og brann- og redningspersonell 
 
 
Høringsfrist: 14. mars 2019 
 
Stura hadde sendt en oversikt over sentrale problemstillinger før styremøtet.  
 
Elisabeth Stura orienterte, og styret diskuterte.  
 
Vedtak: Elisabeth Stura skriver utkast til svar som ferdigstilles per e-post.  
 

Sak 50/2019: Utsatt fra møtet 17. januar. Sak 25/2019 Høring: Landsstyresak - Valg av 
nytt sentralstyre - forslag til kandidater 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 15. januar 2019 fra 
Legeforeningen om valg av nytt sentralstyre - forslag til kandidater 

Det skal velges nytt sentralstyre på Landsstyremøtet i juni 2019. I den forbindelse har 
Legeforeningens valgkomité for perioden 2017-2019 startet arbeidet med 
forberedelsene til valgene som skal finne sted i Kristiansand 4.-6. juni. Forslag på 
kandidater sendes på e-post til leder av valgkomiteen. Medlemmene i valgkomiteen 
kan også kontaktes per telefon. 
 
Valgkomiteen skal i henhold til Legeforeningens lover § 3-2-1, 6 ledd legge frem forslag 
på kandidater til følgende verv: 

• President 
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• Visepresident 

• 7 øvrige medlemmer til sentralstyret 

• 3 varamedlemmer til sentralstyret 

I tråd med instruks for Legeforeningens valgkomité anmodes adressatene om å 
fremme forslag på kandidater fra lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedisinske 
foreninger, regionutvalg, Norsk medisinstudentforening og spesialforeninger. I tillegg 
kan det enkelte medlem av Legeforeningen sende inn forslag på kandidater. 
 
Alle ”posisjoner” er på valg. 
 
De som sender inn forslag, bes om å markere hvilke posisjoner de enkelte er foreslått til, 
og om kandidatene er forespurt.  
Valgkomiteen skal gi landsstyret en kort oversikt over kandidatenes faglige bakgrunn, 
fagpolitiske interesser og tidligere tillitsvalgtarbeid i foreningen. Vi ber om at 
forslagsstillerne også informerer valgkomiteen om dette i den utstrekning de selv har 
kjennskap til disse opplysningene. 
 
Valgkomiteen har følgende medlemmer: 
Ivar Halvorsen 
Mobil: 992 98 562  
E-post: ivar.halvorsen@lyse.net 
 
Arne Laudal Refsum 
Mobil: 930 70 177 
E-post: arne.refsum@gmail.com 
 
Tilde Broch Østborg 
Mobil: 416 30 450 
E-post: tilde.ostborg@gmail.com 
 
Se mer informasjon om dagens sentralstyre og hva forslagene skal inneholde på våre 
nettsider og i vedlagt dokumentasjon. 

Innkomne forslag til kandidater vil bli sendt ut til alle påmeldte til landsstyremøtet ca. to 
uker før møtet. Valgkomiteens innstilling vil bli lagt frem på møtet. 

Høringsfrist: 1. mai 2019 utsatt til 9. mai 2019.  

 
Saken utsettes.  
 

Sak 51/2019: Intern høring - Utkast til prinsipp- og arbeidsprogram 2019-2023 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 8. februar 2019 fra Legeforeningen 
om utkast til prinsipp- og arbeidsprogram 2019-2023. 

På landsstyremøtet i Kristiansand 4.-6. juni skal nytt Prinsipprogram 2019-2023 og nytt 
Arbeidsprogram for 2019-2021 vedtas. Sentralstyret har drøftet et forslag til nytt Prinsipp- 
og arbeidsprogram i møte 15. januar 2019, og vedtok å sende forslaget på intern 
høring i organisasjonen. 

Sentralstyret nedsatte i november 2018 en arbeidsgruppe til å utarbeide forslag til nytt 
Prinsipprogram 2019-2023 og Arbeidsprogram 2019-2021. Arbeidsgruppen har bestått 

mailto:ivar.halvorsen@lyse.net
mailto:ivar.halvorsen@lyse.net
mailto:arne.refsum@gmail.com
mailto:arne.refsum@gmail.com
mailto:tilde.ostborg@gmail.com
mailto:tilde.ostborg@gmail.com
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av Christer Mjåset, visepresident Legeforeningen og leder av Yngre legers forening, Jon 
Helle, sentralstyremedlem og leder av Overlegeforeningen, Tom Ole Øren, 
sentralstyremedlem og leder av Allmennlegeforeningen, og Cecilie Risøe, leder av 
fagstyret Legeforeningen.  

Arbeidsgruppen har diskutert dagens to programmer og innretning. Arbeidsgruppens 
drøfting konkluderte med å innstille på videreføring av dagens prinsipprogram. Det er 
vurdert at dette programmet fremstår som et "langtlevende" dokument slik det står i 
dag. Arbeidsprogrammet er betydelig revidert. Det er gitt nye overskrifter, og nye 
budskap. Flere budskap står imidlertid igjen fra forrige program. Dette fordi de fortsatt 
fremstår som gode prioriterte budskap, eller fordi sakene er uforløst. 

Det er viktig å sikre at arbeidsprogrammet fremstår relevant og oppdatert for dagens 
helsepolitiske utfordringer. Programmet skal også være et veikart for sentralstyrets 
arbeid i den neste toårsperioden. Forslaget til nytt arbeidsprogram inneholder konkrete 
budskap foreningen ønsker å videreutvikle og arbeide for.  

Sentralstyret ber organisasjonsleddene komme med tilbakemelding og innspill på: 

A) videreføring av dagens prinsipprogram for 2019-2023. 

B) de foreslåtte standpunktene i forslag til nytt arbeidsprogram 2019-2021. 

Arbeidsgruppen består av: 

Christer Mjåset Visepresident, leder YLF 
Jon Helle  Sentralstyremedlem, leder OF  
Tom Ole Øren Sentralstyremedlem, leder AF 
Cecilie Risøe  Leder fagstyret 

Høringsfrist 18. mars 2019 

 Vedtak: Styrets medlemmer sender innspill til Ole Arild Osmundnes som skriver utkast til 
neste styremøte. Saken settes opp på neste styremøte.  

 

Sak 52/2019: Priser som skal deles ut på landsstyremøte 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 12. februar 2019 om priser som skal 

deles ut på landsstyremøtet.  
 

Følgende priser skal deles ut  på Legeforeningens landsstyremøte i juni 2019: 
- Kvalitetspris for primærhelsetjenesten 
- Kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten 
- Marie Spångberg-prisen for den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel 

skrevet av en norsk kvinnelig lege i  2018 
 

Prisene annonseres i 4. utgave av tidsskriftet, og utlysningsteksten er vedlagt her. 
Søknadsfrist er 20. mars 2019.  
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering. 
 

Sak 53/2019: Invitasjon til møte om samarbeidsarenaer for leger og apotekfarmasøyter 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 12. februar 2019 fra 

Helsedirektoratet med invitasjon til møte om samarbeidsarenaer for leger og 
apotekfarmasøyter. 
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 Vedtak: Tom Ole Øren og Camilla Fagerholt deltar fra Allmennlegeforeningen.  
 

Sak 54/2018: Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 12.febreuar 2019 fra 
Legeforeningen om prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Det er nå 
mulig å søke om prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.  
Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet skal bidra til  

systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten. 

Søknadsskjema og informasjon om fondet ligger på nettsiden  

Hvem kan søke, og hva kan det søkes om? 

Norske helseinstitusjoner og enkeltleger kan søke om tilskudd til hel eller delvis dekning 

av utgifter forbundet med:  

a) Utredning, utvikling og evaluering av metoder for kvalitetsvurdering, 

kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i den daglige drift.  

b) Kompetanseheving innenfor forbedringskunnskap, herunder system- og 

prosessveiledning. 

c) Utprøve og forbedre metoder og teknikker i konsultasjonen, veiledning av og 

samarbeid med andre grupper, helseopplysning m.v.  

d) Utprøve og forbedre metoder for læring og vedlikehold av praktiske ferdigheter.  

e) Utarbeiding av veiledere innenfor det medisinske fagområdet.  

f) Prosjekter initiert av Legeforeningens organisasjonsledd som skal bedre kvalitet og 

pasientsikkerhet i de medisinske tjenestene.  

Fondsutvalget ønsker å benytte den ressurs som finnes i fagmedisinske foreninger og 

spesialforeninger, og ser gjerne at det kommer flere søknader med denne 

forankringen. Prosjekter som fremmer pasientsikkerhet, og prosjekter med utgangspunkt 

i samhandlingsreformen vil bli prioritert. 

Fondet har halvårlige søknadsfrister, 1. april og 1. oktober. Søknad sendes til elektronisk 

til Legeforeningens sekretariat, kvalitetsfondet@legeforeningen.no. Søknader som 

kommer etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert 

Dersom dette er interessant for foreningens medlemmer ber vi om at informasjon 

oversendes.  

 

Vedtak: Saken vurderes å tas med i neste medlemsbrev, og eventuelt legges ut 
på Fastlegen.no eller AF sin nettside.  
 

Sak 55/2019: Søknad om utsatt frist på lederstipend 

 

https://beta.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/fond-for-kvalitet-og-pasientsikkerhet/
https://beta.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/fond-for-kvalitet-og-pasientsikkerhet/
mailto:kvalitetsfondet@legeforeningen.no
mailto:kvalitetsfondet@legeforeningen.no
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Ole Henrik Krat Bjørkholt ble på styremøte 15. februar 2018 tildelt lederstipend fra AF på 
25.000. 
 
Bjørkholt søker ber om sek  måneders utsettelse på fristen på lederstipend.  
 
Vedtak: Styret innvilger søknaden.  
 
Nils Kristian Klev skriver utkast til landsrådsak hvor vedtektene endres.  
 

Sak 56 - Utsatt fra møtet 17. januar - Sak 27/2019: Ny høring - NOU 2018: 14 IKT-
sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 16. januar 2019 fra 
Legeforeningen om NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som 
gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett 

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i 
alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett. Det er altså to 
saker i en felles høring: 1) Utredning fra IKT-sikkerhetsutvalget, og 2) Regjeringens utkast 
til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett. Departementet sender sakene 
sammen fordi det er nær sammenheng mellom dem. 
 
Bakgrunnen for den første delen av høringen er at Holte-utvalget fikk i oppdrag å 
vurdere behovet for rettslige og organisatoriske endringer innenfor IKT-
sikkerhetsområdet. Utvalget kommer nå med fem anbefalinger for å bedre IKT-
sikkerheten. Disse innebærer forslag om: 
6) ny lov om IKT-sikkerhet for samfunnskritiske virksomheter og offentlig forvaltning. 
7) at det må stilles krav om IKT-sikkerhet ved alle offentlige anskaffelser. 
8) opprettelse av et Nasjonalt IKT-sikkerhetssenter. 
9) tydeligere regulering av og ansvar for tilkoblede produkter og tjenester. 
10) tydelig lederskap fra Justis- og beredskapsdepartementet for nasjonal IKT-sikkerhet. 
 
Følgende kapitler i NOUen vurderes som særlig relevante for foreningsleddene: 
• Kapittel 15 – Ny lov om IKT-sikkerhet for samfunnskritiske virksomheter og offentlig 
forvaltning. 
• Kapittel 16 – Krav om IKT-sikkerhet ved anskaffelser. 
• Kapittel 17 – Etablere et nasjonalt IKT-sikkerhetssenter. 
• Kapittel 20 – Økonomiske og administrative konsekvenser 
 
Samtidig med Holte-utvalgets arbeid utarbeidet regjeringen et utkast til lov som 
gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett. Dette er den andre delen av høringen. 
Departementet ønsker særlig innspill på temaer som IKT-sikkerhet i norske virksomheter i 
dag, forslag til implementering av direktivet, negative innvirkninger direktivet kan få for 
norske virksomheter, gjeldende regelverk og varsling, og om loven bør vedtas selv om 
vi ikke er forpliktet av EØS-avtalen. 
 
Følgende kapitler i notatet om NIS-direktivet vurderes som særlig relevante for 
foreningsleddene: 
• Kapittel 7 – Hva skal sikres og hvordan skal det sikres. 
• Kapittel 8 – Varslingskrav  
• Kapittel 10 - Tilsynsmyndigheter 
• Kapittel 11 – Sanksjoner 
• Kapittel 12 – Økonomiske og administrative konsekvenser 

Høringsfrist 21. februar 2019 
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Nils Kristian Klev orienterte, og styret diskuterte saken.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 57/2019: Endringer i Statens pensjonskasse 

Tom Ole Øren orienterte om at refusjon fra Statens pensjonskasse vil fra 1. mars 2019 vil 
bli vesentlig forenklet ved at lege n vil finne de aktuelle refusjonskodene som en del av 
sitt EPJ-system.  
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 
 
 


