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REFERAT FRA STYREMØTE  

 
I 
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 

Dato:   15. mars 2019 
 

Møtested: Gjøvik 

 

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 frem til kl 12.00 
 

Referent:  Camilla Fagerholt 
 
Til stede:  Karin Wallin 
 
 

Sak 58/2019: Leders 10 minutter 

 
o Møte i tariffutvalget 
o Møte i primærhelsegruppen  
o Møte i sentralstyret; 

- Praksiskonsulentordningen  
- Legelisten.no  
- Legeforeningens videre samarbeid med samhandling 
- Arendalsuka 
- AF får ikke lenger refusjon for arbeid leder gjør på vegne av 

Legeforeningen  
o Møte med Helse- og omsorgsdepartementet om overdragelsespraksis 
o Finansieringsgruppen (FLOFIN)  
o Faglig dialog: Anbefalingene i rapporten: Forslag til «pakke med 4 tiltak» som 

Faglig dialog 
- Tiltak 1- Møter i smågruppene for allmennlegene  
- Tiltak 2 - Møter på sykehus 
- Tiltak 3 - Samhandlingsforum 
- Tiltak 4 - Digital kommunikasjon  

o Trepartssamarbeidsmøte  
o Seminar om kommunehelsetjenesten på Stortinget, holdt innlegg om status i 

fastlegeordningen.  
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o Møte med Helse- og omsorgsdepartementet om samhandling/Nasjonal helse- 

og sykehusplan.  
o Møte med dirigentene på landsrådsmøtet.  
o Møte med Helsesekretærforbundet (Delta) ved leder Gro Bengtsson. 
o Møte med Apotekerforeningen. Følge opp AF perspektivet, tar kontakt med 

avdeling for jus og arbeidsliv. Settes opp som sak på neste styremøte,   
o Nytt møte med Dr. Dropin i Oslo. Vi fikk innspill til fastlegekrisen, og hvorfor yngre 

jobbet i de helprivate tjenestene. 
o Lokal redaksjonskomite  
o Viktige saker framover: Videre planlegging av Våruka og forberedelser av 

"vårens forhandlinger". 
 

Sak 59/2019: Politisk time og aktuelle saker 

 
o NFAS årsmøte  
o Geilokurskomite 
o Sommeravslutningen 
o Drop inn legene 
 

Sak 60/2019: Referat fra forrige styremøte 

 
Utkast til referat fra styremøtet 13. februar 2019 fulgte vedlagt innkallingen. 

 
 Vedtak: Referatet ble godkjent.  
 

 

Sak 62/2019: Våruka 

 
Camilla Fagerholt orienterte om status for våruka:  
   

❖ Grunnkurs: A: 61 
❖ Grunnkurs: D: 50 
❖ Helsepolitikk: 96 
❖ Ledelse: 26 
❖ Stressmestring og egenomsorg: 28 
❖ Gynekologi: 56 
❖ Normaltariffen: 24 
❖ Forskrivning: 36 

 
Sosialt program:  

❖ Mandag: 83 
❖ Tirsdag: 93 på middag – 110 på Dora Thoradsdottir 
❖ Onsdag: 75 
❖ Torsdag: 92 

 
 Styret diskuterte mulighetene for å ha utviklingsplanen på kurs i helsepolitikk. 
 

Vedtak: Det orienteres om utviklingsplanen på kurs i helsepolitikk  
 
Styret takker ja til invitasjon til Lillestrøm legesenter kl 10.00 mandag 6. mai. 

  

 Sak 63/2019: Landsrådsmøte 

 
Tom Ole Øren orienterte om møtet med dirigentene.  
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Sak 64/2019: Kontaktmøte med HELFO 

 
 Det skal være kontaktmøte med HELFO den 24.april 2019. Styret er oppfordret til å 

komme med innspill til agenda. 
 
 Styret ønsker å få tallfestet nedgangen i 1ad. Må få forståelse for uenigheten rundt 

takst 8.  
 

Sak 65/2019: Omregning av IKU 2016 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 20. februar 2019 fra Ivar Halvorsen om 

omregning av IKU 2016. 
 
 Nils Kristian Klev orienterte.  
 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 

Sak 66/2019: Endelig fordeling av kontingentmidler for 2019 

 
Vedlagt innkallingen fulgte brev fra Legeforeningen av 20. februar 2019 om endelig 
fordeling av kontingentmidler for 2019. 
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

 

Sak 67/2019: Regnskap 2018 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte regnskapet for 2018.  Nils Kristian Klev orienterte om 

regnskapet for 2019.  
 
 Styret diskuterte.  
 
 Vedtak: Stryet tok regnskapet til orientering. 

 

 Sak 68/2019: Regnskap PMU 2018 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte regnskapet for PMU (Primærmedisinsk uke) 2018.  
 
 Vedtak: Styre synes at utgiftene til regnskap og administrasjon er uforholdsmessig høye. 

Ønsker ny gjennomgang før 2022. 
 

Sak 69/2019: Budsjett 2020 

 
 Utkast til budsjett for 2020 var sendt styrets medlemmer før møtet.  
 
 Vedtak: Utkastet til budsjett ble vedtatt som styrets utkast til landarådet.  
 

Sak 70/2019: Utviklingsplan 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 4. mars 2019 fra Legeforeningen hvor 

det inviteres til å komme med innspill til utviklingsplanen.  
 

Saken behandles på eget møte 14. mars 2019.  
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Vedtak: Styrets medlemmer sender endringsforslagene til Camilla Fagerholt som 
sammenstiller merknadene til en felles tilbakemelding fra AF. 

 

Sak 71/2019: Endelig protokoll – oppgaver som ikke tidligere er kompensert 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte protokoll – oppgaver som ikke tidligere er kompensert.  
 

Sak 72/2019: Spesialistforskriften - nytt rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet 

 
 Allmennlegeforeningen hadde til orientering mottatt e-post av 1. mars 2019 fra 

Legeforeningen om spesialistforskriften - nytt rundskriv fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

 
Første fase ble innført 1. mars 2017. Spesialistforskriften regulerte i første omgang 
sykehusspesialitetene. I desember 2018 ble spesialitetene allmennmedisin, 
samfunnsmedisin og arbeidsmedisin også omfattet av forskriften. Forskriften trådte i 
kraft 1. mars 2017 for utdanningens første del, og 1. mars 2019 for utdanningens andre 
og tredje del. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet skriver på sine nettsider at de om kort tid tar sikte på 
å fremme forslag om utvidelse av forskriftens ramme for fravær under utdanningens 
første del. En slik endring må sendes på høring. Dette er positivt og kommer etter 
initiativ fra Legeforeningen.  
 
Departementet har utarbeidet et nytt rundskriv med veiledning og merknader til de 
enkelte bestemmelsene i forskriften som de har publisert i dag.  
 
Les rundskrivet om Spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger 
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

Sak 73/2019: Seminar om spesialistutdanningen for leger 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon av 28. februar 2019 fra 
Legeforeningen til seminar om spesialistutdanningen for leger. Begivenheten vil som 
tidligere år finne sted på Soria Moria hotell og konferansesenter, 29. – 30. april 2019. 
Dersom leder av spesialitetskomiteen ikke kan delta, kan et annet medlem delta 
istedenfor. Dersom LIS-representanten ikke kan delta, kan hans/hennes vara komme 
istedenfor.  

 
Invitasjon med program og informasjon om påmelding kommer senere.  
 
Vedtak: Tom Ole Øren deltar fra Allmennlegeforeningen.  

 

Sak 74/2019: Nmf's medlemsundersøkelse 2019: Allmennmedisin i fokus 
 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 28. februar 2019 fra Nmf's 

medlemsundersøkelse 2019: Allmennmedisin i fokus.  
 
 Vedtak: Allmennlegeforeningens tilbakemelding:  
 

1. Hva er de viktigste faktorene for deg for å velge allmennmedisin  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Fdokumenter%2Frundskriv-i-22019-spesialistforskriften-med-kommentarer%2Fid2631041%2F&data=02%7C01%7Caf%40legeforeningen.no%7Cf7415beafb934993020108d69e4f5cea%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C636870461028734068&sdata=ZeRU0JZLO92qlQ2r4YHgD1RtVeLi74jSx%2FuVnK5oVu4%3D&reserved=0
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a. fagmiljø 
b. inntekt 
c. arbeidsbelastning 
d. veiledning  
e. spesialiseringsløp 
f. annet  

 
2. Er det nok allmennpraksis under studie? Hvor mange uker praksis mener du er 

passe under studiet?  
 
3. Hvordan synes du at allmennmedisin blir fremstilt i forhold til andre spesialiteter?  

 

Sak 75/2019: Oslo-legen 2019 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 6. februar 2019 fra Oslo 

legeforening hvor de ber om forslag på kandidater til Oslo-legen 2019 
 
Svarfrist: 29. mai 2019 
 
Vedtak: Styret har ingen kandidater.  
 

Sak 76/2019: Ny forskrift om pasientjournal er vedtatt – gjelder fra 1. juli 2019 

 
 Kongen i statsråd har vedtatt ny forskrift om pasientjournal. Forskriften gjelder fra 1. juli 

2019. Forskriften og den kongelige resolusjonen følger vedlagt. 
 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

Sak 77/2019: Oppdrag å utrede et bedre system for fordeling av finansieringsansvar 
knyttet til medisinsk utstyr brukt utenfor sykehus 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 7. mars 2019 fra Helsedirektoratet 
om oppdrag å utrede et bedre system for fordeling av finansieringsansvar knyttet til 
medisinsk utstyr brukt utenfor sykehus. 

 
 Saken var ferdigbehandlet ved at Nils Kristian Klev hadde deltatt for 

Allmennlegeforeningen. 
 

Sak 78/2019: Forespørsel fra Helsedirektoratet om deltakere til arbeidsgruppe om 
"Oppdrag, Kvalitet og innovasjon". 

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

Helsedirektoratet om en arbeidsgruppe om  "Oppdrag, Kvalitet og innovasjon".  
 
 Saken var ferdigbehandlet.  Elisabeth Stura deltar for Allmennlegeforeningen. 

 

Sak: 79/2019: Høring: NOU 2019: 3: Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i 
skoleprestasjoner og utdanningsløp 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 13. februar 2019 fra Legeforeningen 
om NOU 2019: 3: Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og 
utdanningsløp. 
 
Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har sendt Stoltenbergutvalgets 
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NOU Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp 
på høring. Utvalgets NOU ble overlevert til Kunnskapsdepartementet 4. februar. 
 
Utvalgets arbeid har hatt som mål å bygge et kunnskapsgrunnlag om hvordan 
kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår. Kunnskapsgrunnlaget skal gi lokale og 
nasjonale myndigheter et bedre grunnlag for å velge de mest effektive virkemidler og 
tiltak for å motvirke uheldige kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. 
 
Utvalget peker på flere faktorer på individnivå som kan bidra til elevens 
skoleprestasjoner. Tiltakene er ment å bidra til bedre barnehage, skole og utdanning 
for alle. 
 
Det bes om at foreningsleddene vurderer om kunnskapsgrunnlaget og foreslåtte tiltak 
er dekkende. Det er naturlig at høringen også vurderes ut fra et folkehelseperspektiv, 
og ut fra sentrale mekanismer for inkludering i skole og senere også i arbeidslivet. 
 
Høringsfrist: 20. mars 2019  
 
Sidsel Mordt Andreassen orienterte, og styret diskuterte. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar.  
 

Sak 80/2019 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 
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. 
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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: Ole Arild Osmundnes besvarer høringen i tråd med tilbakemeldingene fra 
styret. 

Sak 81/2019: Høring: Forslag til endringer i abortloven – fosterreduksjon 

 

Allmennlegeforeningen hdder mottatt e-post av 27. februar 2019 fra Legeforeningen 
om høring – forslag til endringer i abortloven – fosterreduksjon. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i abortloven 
for å regulere adgangen til fosterreduksjon. I Granvoldplattformen fremkommer det at 
regjeringen ønsker å fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger 
(fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort. Helse- og 
omsorgsdepartementet foreslår endringer i abortloven for å følge opp dette. 
 
Det har vært mulig utføre fosterreduksjon innenfor rammene av gjeldende lovverk. 
Problemstillingen om fosterreduksjon var ikke aktuell da loven ble vedtatt. Temaet ble 
derfor ikke drøftet i lovens forarbeider. På forespørsel fra Helse- og 
omsorgsdepartementet ble det i 2016 utført en lovtolkning av Justisdepartementet hvor 
det ble presisert at det var rettslig adgang til å gjennomføre fosterreduksjon på 
bakgrunn av kvinnens helse og/eller livssituasjon. Det ble videre slått fast at kvinnen 
hadde selvbestemmelse hvis fosterreduksjonen ble gjennomført før tolvte 
svangerskapsuke. Hvis begjæringen om fosterreduksjon ble fremmet før tolvte 
svangerskapsuke kunne selve inngrepet utsettes til etter tolvte svangerskapsuke med 
bakgrunn i hensyn til forsvarlig medisinsk praksis. 
 
Departementet foreslår nå å regulere adgangen til fosterreduksjon i en egen 
bestemmelse i abortloven. Forslaget går ut på at alle begjæringer om fosterreduksjon 
skal behandles i nemd, uavhengig om inngrepet kan skje før eller etter tolvte 
svangerskapsuke, og uavhengig av hva som er årsaken til ønsket om fosterreduksjon. 
Kravet om nemdbehandling foreslås gjeldende både ved reduksjon fra to til ett foster 
ved alvorlig sykdom, og ved reduksjon fra to til ett foster uten sykdom. Det vil også 
gjelde ved reduksjon i trilling- eller firlingsvangerskap. 
 
Departementet understreker at nemdas avgjørelse i størst mulig grad bør være et 
resultat av drøfting mellom kvinnen og nemdsmedlemmene, og at det er kvinnen som 
vet mest om hvordan hun ut fra sine forutsetninger og livsforhold vil kunne makte å 
fullføre svangerskapet, fødselen og ha omsorg for barna. 
 
Høringsfrist: 13. mars 2019 
 
Christina Fredheim orienterte, og styret diskuterte. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar.  
 

Sak 82/2019 Høring: NOU 2018: 16 Det viktigste først (Blankholm-utvalget) 
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 27. februar 2019 om høring: NOU 
2018: 16 Det viktigste først (Blankholm-utvalget) 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring NOU 2018:16 Det viktigste først. 
NOUen er resultatet av at regjeringen i 2017 opprettet et offentlig utvalg som skulle se 
på prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig 
finansierte tannhelsetjenester. Det såkalte Blankholm-utvalget leverte sitt arbeid til 
departementet 13. desember 2018. 
 
Legeforeningen har gitt innspill til Blankholm-utvalgets arbeid underveis. Våre 
hovedinnspill var:  
• Prioriteringskriteriene må være like 
Ønske om overordnede felles prioriteringskriterier for hele helsetjenesten – men de må 
tilpasses. 
• Folkehelsearbeidet må også vektlegges 
kommunenes ansvar for forebyggende og helsefremmende arbeid må vektlegges i 
prioriteringsarbeidet. 
• Fastlegen – helsetjenestens inngangsport har stor betydning for prioriteringer 
sviktende rekruttering og stabilitet i fastlegeordningen kan få negative konsekvenser for 
prioritering og ressursfordeling i hele helsetjenesten. 
• Fragmentering og søyleorganisering i kommunehelsetjenesten hindrer gode 
pasientforløp 
Gode prioriteringer handler også om god fordelingen av tjenestene og evne til å se 
helheten i en pasients behov. Tette skott mellom tjenestene hindrer dette. 
• Kommunenes helse- og omsorgstjenester må ledes bedre 
En tydelig medisinsk linjeledelse vil bidra til en mer samordnet helsetjeneste, og at 
ressursene prioriteres riktigere for å gi mer kostnadseffektive og likeverdige tjenester. 
 
Se vedlegg for nærmere utdyping.  
Da utvalget la frem sine anbefalinger i desember 2018, ga Legeforeningen tilslutning til 
mange av utvalgets anbefalinger. Legeforeningen støttet at utvalget har videreført 
prioriteringskriteriene nytte, ressurs og alvorlighet som har vært gjeldende for 
spesialisthelsetjenesten. For Legeforeningen er det viktig at helsetjenesten sees under 
ett, og at vi har felles prinsipper for prioriteringer på sykehus og i kommuner. 
Legeforeningen er også positiv til at utvalget har gjort økt fysisk, psykisk og sosial 
mestring til en del av prioriteringskriteriene. Å sikre pasientene mestring, inkludering og 
verdighet, er i tråd med god klinisk praksis. Legeforeningen mener Blankholmutvalgets 
utredning er et godt utgangspunkt for videre arbeid i fagmiljøene. Skal 
prioriteringskriteriene bli anvendelige i den kliniske hverdagen, må det gjøres et videre 
arbeid med fagmiljøene i front. 
Legeforeningen ønsker foreningsleddenes tilbakemeldinger på utvalgets forslag. Både 
forslag til kriterier, men også hvordan de kan gjøres anvendelige i den kliniske 
hverdagen.  
 
Høringsfrist: 14. april 2019 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 

Sak 83/2019: Intern høring – Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 
2019 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 4. mars 2019 fra Legeforeningen om 
intern høring – Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2019. 
 
Legeforeningen har mottatt invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 
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2019.  Akademikerprisen er opprettet i et samarbeid mellom primærforeningene i 
hovedorganisasjonen, og skal i prinsippet gis som et samlet beløp til norske eller 
utenlandske enkeltpersoner for deres bidrag til akademisk frihet og for å støtte deres 
arbeid i kunnskapsformidling. 
 
Prisen består av en pengesum på kr. 100.000. I tillegg mottar prisvinner et diplom og en 
skulptur av Nico Widerberg. Legeforeningen inviterer med dette alle foreningsledd til å 
komme med forslag til kandidater. Sentralstyret vil behandle forslagene og innstille en 
kandidat på sitt møte 3. april. 
 
Akademikerne ønsker at prisen bidrar til å skaffe publisitet og medieoppmerksomhet. 
Legeforeningen oppfordrer foreningsleddene til å fremme kandidater som jobber med 
spørsmål som er aktuelle for hele akademikergruppen, og med et tema som appellerer 
bredt.  
 
Juryen vil vektlegge aktualitet blant kandidatene og deres arbeidsområder. Det er 
ønskelig med kandidater som inspirerer til å velge den akademiske veien. Dette i tråd 
med målet om å bygge opp Akademikernes identitet og skaffe oppmerksomhet. 
Juryen anmoder foreningene om å sende inn godt begrunnede nominasjoner, gjerne 
med tilhørende CV, da dette er juryens beslutningsgrunnlag.  
 
Foreningene har ansvaret for å kvalitetssikre kandidatenes faglige prestasjoner. 
Forslaget som oversendes juryen skal være begrunnet i henhold til prisens formål. Det vil 
bli lagt vekt på faglig spredning i tildelingen. Begrunnelsen bør være på ca. 1 A4-side, 
med kandidatens CV vedlagt. 
 
Dokumenter 
 
Høringsfrist: 18. mars 2019. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 
 

Sak 84/2019: Høring - Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. 
(tolkeloven) 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post fra Legeforeningen av 6. mars 2019 
om Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven). 

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om offentlige organers ansvar for 
bruk av tolk. Lovforslaget er en oppfølging av Tolkeutvalgets utredning i NOU 2014: 8 
Tolking i offentlig sektor – Et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd. Utvalget foreslo mer 
enn 70 tiltak for å bedre kvaliteten på feltet. Opprettelsen av en egen tolkelov var et 
av de foreslåtte tiltakene. 
 
Departementet skriver at hovedmålet med loven er å bidra til å sikre rettssikkerhet og 
forsvarlig hjelp og tjeneste gjennom å tydeligere regulere offentlige organers ansvar. 
Loven skal også sikre at tolkene som benyttes holder en faglig forsvarlig standard. 
 
Lovforslaget inneholder bl.a. bestemmelser om plikt til å bruke tolk, krav om bruk av 
kvalifisert tolk, bruk av fjerntolking, taushetsplikt og habilitet. Forslaget omtaler også 
retningslinjer for bestilling av tolk, god tolkeskikk, opprettelse av et Nasjonalt 
tolkeregister, statsautorisasjonsordningen for tolker og gebyr. 
 
Loven skal gjelde for alle offentlige organer som bestiller og benytter tolk. Loven gjelder 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/intern-hoering-invitasjon-til-a-fremme-kandidater-til-akademikerprisen-2019/
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også for private rettssubjekter som utfører tjenester på vegne av det offentlige. Loven 
gjelder tolking mellom norsk og andre språk, inkludert samiske språk. Loven gjelder ikke 
tolking for døve, hørselshemmede og døvblinde. 
 
Plikten som foreslås er todelt. Første del omhandler en plikt til å benytte tolk som følger 
særlovgivningen. Andre del omhandler plikt til å benytte tolk når det er nødvendig for 
å ivareta hensynet til rettssikkerhet eller for å yte forsvarlig hjelp og tjeneste. 
Departementet oppfordrer offentlige organer som er i kontakt med personer som ikke 
kan norsk til å vurdere å bruke tolk. 
 
Vedlagt høringsdokumentene er en rapport fra Agenda Kaupang og Oslo Economics 
om økonomiske konsekvenser ved innføring av tolkeloven. 

Høringsfrist 13. mai 2019  

 
Saken utsettes til neste møte.   
 

Sak 85/2019: Høring - Forslag til endring av forskrift om stønad til fysioterapi 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 6. mars 2019 fra Legeforeningen om 
høring – forslag til endring av forskrift om stønad til fysioterapi. 
 
Legeforeningen gjør i ovennevnte e-post oppmerksom på at det foreligger en høring 
om forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi mv. 
Høringen er publisert på regjeringen.no. 
 
Sekretariatet vurderer at høringen har begrenset relevans og at det ikke vil bli avgitt 
noe høringssvar fra oss i saken. Denne informasjonen sendes derfor primært til 
orientering. 
 
Dersom det skulle være noe særskilt dere likevel mener at Legeforeningen bør løfte 
frem i en uttalelse, ber vi om at en tilbakemelding sendes direkte til Jus og arbeidsliv 
ved Pål Alm-Kruse (Pal.Alm-Kruse@legeforeningen.no) senest innen 22. april. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar. 
  

Sak 86/2019: Høring - Endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 14. mars 2019 fra Legeforeningen om 
høring - Endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften. 
 
Vegdirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i førerkortforskriften og 
trafikkopplæringsforskriften. Høringen omhandler flere temaer, som tilpasninger knyttet 
til digitalisering av førerkorttjenestene, behandling av personopplysninger og heving av 
aldersgrensen for krav til fornyelse av førerkort med helseattest fra 75 til 80. Forslaget 
inneholder også et forslag til regler for videre anerkjennelse av britiske førerkort hvis 
Storbritannia skulle gå ut av EU. 
 
Det er særlig forslaget som angår heving av aldersgrense for krav til helseattest ved 
fornyelse av førerkortklasser som vurderes å være relevant for Legeforeningens 
medlemmer. En arbeidsgruppe med representanter fra Vegdirektoratet og 
Helsedirektoratet har utarbeidet en rapport med anbefalinger. Representanter fra 
Legeforeningen/Norsk forening for allmennmedisin har deltatt i arbeidsgruppen. 
Legeforeningen er kjent med at det under arbeidet ble lagt frem et 



 

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 
  - 11 - 

11 
kunnskapsgrunnlag som viste at aldersgrensen for fornyelse av førerkort med 
helseattest faktisk bidrar til å forhindre en viss mengde bilulykker hvert år. Dette gjelder 
likevel i størst grad for de øverste aldersgruppene. Det ble med bakgrunn i dette 
vurdert av arbeidsgruppen at det er viktig å fortsatt ha en slik attest, men at en økning 
fra 75 til 80 år vurderes å ivareta behovet for å forebygge ulykker. Det foregår også for 
tiden et arbeid hvor Helsedirektoratet har fått i oppdrag å gjennomgå alt attestarbeid 
fastlegene utfører. 
 
Høringsfrist: 8. april 2019 
 
Sidsel Mordt Andreassen orienterte, og styret diskuterte. 
 
Vedtak: Sidsel Mordt Andreassen vurderer om AF skal besvarer høringen. 

 

 

 


