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Godkjent 21. juni 2019 
 

 
 
 
 

REFERAT FRA STYREMØTE 

I 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 
Dato:   3. juni 2019 
 
Møtested: Kristiansand  
 
Deltakere:  Tom Ole Øren, leder  

Kirsten Rokstad  
Christina Fredheim 
Sidsel Mordt Andreassen 
Elisabeth Stura 
Ole Arild Osmundnes 
Torgeir Hoff Skavøy 

 
Referent:  Camilla Fagerholt 
 
Forfall:  Nils Kristian Klev og Petter Brelin  
 
 

Sak 133/2019: Leders 10 minutter 

 
 

• Møte i Primærhelsegruppen 
• Møte i finansieringsgruppen ( FLOFIN)  
• Veiledersamling i Stavanger. 
• Praksiskonsulentordningen - PKO fagdag i Oslo.  
• Legelisten.no, Legeforeningen  
• Møte om revidering av Legeforeningens prinsipprogram og arbeidsprogram for 

perioden 01,09.2019-31.08.2021  
 

Sak 134/2019: Politisk time og aktuelle saker 

 
• Møte i Noklus 
• Møte i gruppa som jobber med informasjon fra foreningen 
• Møte i AMF – allmennmedisinsk forskningsfond  
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Sak 135/2019: Referat fra styremøtet 6. mai 2019 

 
 Referat fra styremøtet 6. mai 2019 fulgte vedlagt innkallingen. 
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent.  
 

Sak 136/2019: Referat fra landsrådsmøtet 8. mai 2019 

 
 Referatet  fra landsrådsmøtet 8. mai 2019 var sendt styrets medlemmer før møtet.  
 
Vedtak: Referatet utdypes på enkelte punkter, og sendes styrets medlemmer for 
godkjenning.  

 

Sak 138/2019: Landsstyremøtet 

 
 Styret gikk igjennom agendaen til landsstyremøtet.  
 
 Tom Ole Øren og Nils Kristian Klev forhandler på vegen av Allmennlegeforeningen.  
 
 Desisorutvalg: 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 9. mai 2019 fra Gunnar Ramstad  om 

valg av ny representant fra Allmennlegeforeningen i desisorutvalget.  
 

Nytt desisorutvalget skal velges på landsstyremøtet, og AF vil foreslå Ole Strand.  
 

Valgkomite 
Det skal velges ny valgkomite på landsstyremøtet, og Allmennlegeforeningen vil foreslå 
Ivar Halvorsen.  

 

Sak 139/2019: Delegasjon – forhandlinger av særavtalen 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 21. mai 2019 fra Legeforeningen om 

delegasjon til forhandlinger av særavtalen.  
 
 AF er invitert til å delta med to delegater.  
 
 Frist: 10. juni 2019. 
 
 Vedtak: Nils Kristian Klev og Tor Magne Johnsen deltar i delegasjonen fra 

Allmennlegeforeningen.  

 

Sak 141/2019: LIS-portalen - oppnevning av medlemmer til LIS123-utvalg 

 
  Sakne ble behandlet på forrige styremøte.  
 
 Vedtak: Elin Kjølsrød Ødemark deltar fra Allmennlegeforeningen.  
 

Sak 142/2019: Arbeidsgruppe – Utdanningsfond 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 24. mai 2019 fra Legeforeningen om 

arbeidsgruppe – utdanningsfond   
 
Legeforeningen viser til oppnevning av representanter fra yrkesforeningene. Til tross for 
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flere forsøk har det ikke vært mulig å finne et møtetidspunkt før sommeren for første 
arbeidsgruppemøte.  

 
Siden oppnevningen er det gjennomført valg i yrkesforeningene ber Legeforeningen 
om en bekreftelse fra foreningene om oppnevning av de aktuelle representantene 
opprettholdes.  

 
Det vil bli invitert til nytt møte etter sommeren, så det ble bedt om en rask bekreftelse 
fra yrkesforeningene.  
 
Vedtak: Elisabeth Stura fortsetter i arbeidsgruppen.  

 

Sak 143/2019: Faglig samarbeid i sykefraværsforløpet 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 24. mai 2019 fra Legeforeningen om 

faglig samarbeid i sykefraværsforløpet. 
 
 Vedtak: Styret tok henvendelsen til orientering.  
 

Sak 144/2019: Prosess for justering av takster for primærhelseteam - representant fra 
Allmennlegeforeningen i høringsprosessen 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 30. april 2019 om prosess for justering 

av takster for primærhelseteam - representant fra Allmennlegeforeningen i 
høringsprosessen. 

I forbindelse med forsøket med primærhelseteam skal Helsedirektoratet nå evaluere 
og justere takstene som benyttes for forsøket. Helsedirektoratet ønsker dialog med 
praksisene, foreningene og KS, og har invitert oss til å komme med innspill. Se e-post fra 
direktoratet som ligger vedlagt.   

Helsedirektoratet har i e-posten skissert hvordan prosessen skal foregå. Dette 
innebærer at Legeforeningen vil få et forslag til takster 13. mai, med frist til å komme 
med innspill 27. mai.  

Saken var ferdig behandlet pga fristen. Nils Kristian Klev og Christina Fredheim hadde 
besvart henvendelsen.  

Sak 145/2019: Høring - Eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 14. mai 2019 fra Legeforeningen om 
høring - eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S. 

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til en eventuell justering av 
publiseringsindikatoren i lys av Plan S. 

Forskningsrådet har avholdt møter om Plan S med instituttsektoren. I denne prosessen 
har det framkommet ulike synspunkter på eventuell justering av indikatoren, men to 
forhold synes det å være bred enighet om: 

 

Publiseringsindikatoren – og ikke minst det apparatet som er bygd opp rundt den – har 
tjent norsk forskning godt. Forskningsrådet har fått NPU og de nasjonale fagrådene som 
arenaer for å diskutere hva som er gode publiseringskanaler og hva som er god 
kvalitetssikring av forskning. De har kanalregisteret ved Norsk senter for forskningsdata 
(NSD) bl.a. som bolverk mot røvertidsskrifter, og ikke minst har de fullstendig 
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dokumentasjon av publiseringsaktiviteten i forskningsinformasjonssystemet Cristin. Dette 
apparatet må tas vare på og utnyttes i overgangen til åpen publisering.  

Det er viktig med involvering av berørte aktører før beslutning om eventuell justering av 
publiseringsindikatoren tas.  

Dette er synspunkter som også Kunnskapsdepartementet deler. 
Kunnskapsdepartementet sender derfor på høring de tre alternativene for 
publiseringsindikatoren de etter prosessen omtalt over vurderer som de mest realistiske.  

Hensikten med høringen er å se på tre alternativer for publiseringsindikatoren:  

4. Fortsette med dagens indikator uendret. 

5. Fortsette med dagens indikator uendret, i kombinasjon med en egen indikator som    
belønner åpen publisering, enten på begge nivåer eller bare på nivå 2. 

6. Beholde nivå 2, men midlertidig sette uttelling lik nivå 1 i en overgangsperiode. 

Les mer på siden til Kunnskapsdepartementet. 

Dokumenter 

Svarfrist: 2. juni 2019 

Sidsel Mordt Andreassen orienterte, og styret diskuterte.  

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 

Sak 146/2019: Høring - nasjonal veileder for utprøvende behandling 

Helsedirektoratet hardde sendt på høring forslag til nasjonal veileder for utprøvende 
behandling. Veilederen skal ta utgangspunkt i de nasjonale prinsippene for 
utprøvende behandling, presentert i Kvalitetsmeldingen av 2012-2013, og gjeldende 
regulering av forskning og pasientbehandling.  

Hensikten med veilederen er å sikre god kvalitet når helsetjenesten tilbyr utprøvende 
behandling og gi anbefalinger for:  

• ivaretakelse av pasientsikkerhet, -informasjon og medvirkning. 

• hvordan tjenesten kan sikre likeverdig tilbud og oppfølging av pasientene. 

• hvordan tjenesten kan understøtte behovet for å utvikle en mer systematisk 
praksis for dokumentering av data om omfang samt behandlingseffekt 
(nytte/risiko) på tilnærmet samme nivå som utprøvende behandling tilbudt 
gjennom kliniske studier.  

Veilederen er særlig utviklet for spesialisthelsetjenesten, og retter seg primært mot 
behandlende helsepersonell og ledere. Helsedirektoratet skriver at pasientrettet 
informasjon vil bli utarbeidet i forbindelse med publisering av veilederen. Dette vil bli 
gjort tilgjengelig på helsenorge.no.  

Utkastet består av ni anbefalinger, fordelt på to kapitler. Helsedirektoratet skriver at de 
særlig ønsker tilbakemelding på utprøvende behandling utenfor kliniske studier, da 
gjerne med praktiske eksempler.  

Utkastet foreligger kun i digital versjon. Se Helsedirektoratets nettsider.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-eventuell-justering-av-publiseringsindikatoren-i-lys-av-plan-s/id2640954/?expand=horingsnotater
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-eventuell-justering-av-publiseringsindikatoren-i-lys-av-plan-s/id2640954/?expand=horingsnotater
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/eventuell-justering-av-publiseringsindikatoren-i-lys-av-plan-s/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/eventuell-justering-av-publiseringsindikatoren-i-lys-av-plan-s/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/utprovende-behandling-horingsutkast
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/utprovende-behandling-horingsutkast
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Høringsfrist 30. mai 2019 

Dokumenter.  

Christina Fredheim orienterte, og styret drøftet saken.  

Vedtak: Saken gjelder for utprøvende behandling som foregår i 
spesialisthelsetjenesten, og AF besvarte ikke høringen.  

Sak 147/2019: Høring: Samhandlingsforløp for kartlegging og utredning av psykisk 
helse og rus hos barn i barnevernet 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 8. mai 2019 fra Legeforeningen om 
høring - samhandlingsforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos 
barn i barnevernet. 

Samhandlingsforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn i 
barnevernet. 

Barne- ungdoms og familiedirektoratet og Helsedirektoratet har i samarbeid utarbeidet 
et utkast til samhandlingsforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos 
barn i barnevernet.  

Direktoratene etablerte en bredt sammensatt arbeidsgruppe i august 2017 for å 
utarbeide et forslag til samhandlingsforløp. Arbeidsgruppen besto av 
brukerrepresentanter, fagmiljø og relevante tjenester innen barnevern, psykisk helse og 
rus, og ble ledet av Mette Bengtson, avdelingsdirektør i Bufetat, region øst. Bufdir og 
Hdir var sekretariat for arbeidsgruppen. Implementering av samhandlingsforløpet 
planlegges høst 2019/vår 2020.  

Høringen dreier seg bl.a. om bedre rutiner for å fange opp og behandle psykiske 
lidelser og rusproblemer blant barn som er i kontakt med barnevernet. Det lanseres 
også et nytt begrep, "samhandlingsforløp", etter mal fra arbeidet med pakkeforløpene. 
Utkastet til samhandlingsforløp beskriver ansvar, oppgaver og samarbeid mellom den 
kommunale barnevernstjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste og 
spesialisthelsetjenesten for barn og unge.  

Et sentralt spørsmål i høringen er hvordan barnevernet, som ikke er del av 
helsetjenesten, kan sikres tilstrekkelig god fagkompetanse slik at psykiske plager og 
rusproblemer identifiseres og ev henvises videre til riktig instans i kommune- eller 
spesialisthelsetjeneste. Både fastleger og BUP-leger, evt også rusmedisinere, er aktuelle 
samarbeidspartnere som bør høres i saken.  

Utkastet til Helsedirektoratet er kun tilgjengelig i digital versjon på Helsedirektoratets 
nettsider.  Dokumenter 

Svarfrist: 30. mai 2019 

Torgeir Hoff Skavøy orienterte, og styret diskuterte.   

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  

 

 

 

 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/nasjonal-veileder-for-utprovende-behandling/
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/barnevern-kartlegging-av-psykisk-helse-og-rus-horingsutkast
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/barnevern-kartlegging-av-psykisk-helse-og-rus-horingsutkast
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/barnevern-kartlegging-av-psykisk-helse-og-rus-horingsutkast
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/barnevern-kartlegging-av-psykisk-helse-og-rus-horingsutkast
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/samhandlingsforlop-for-kartlegging-og-utredning-av-psykisk-helse-og-rus-hos-barn-i-barnevernet/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/samhandlingsforlop-for-kartlegging-og-utredning-av-psykisk-helse-og-rus-hos-barn-i-barnevernet/
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Sak 148/ Høring - Forslag om forlenget observatørstatus i sentralstyret for 
Akademikernes leder 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 7. mai 2019 fra Legeforeningen om 
høring - Forslag om forlenget observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes leder 

Forslag om fast observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes leder Kari Sollien for 
perioden 1.9.2019-31.8.2021 sendes med dette på organisasjonsmessig høring forut for 
landsstyrebehandling juni 2019. 

Dokumenter  

Høringsfrist 31. mai 2019 

Kirsten Rokstad orienterte, og styret diskuterte. 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 

Sak 149/2019: Høring - forslag til endringer i bioteknologiloven 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 24. mai 2019 fra Legeforeningen om 
høring - forslag til endringer i bioteknologiloven. 

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i 
bioteknologiloven. Det foreslås endringer i reglene om assistert befruktning, forenklinger 
av reguleringene av prediktive genetiske undersøkelser i helsetjenesten og genterapi, 
en tydeliggjøring av forbudet mot å teste andre ved genetiske selvtester og en 
presisering av bioteknologilovens virkeområde for forskning som bruker genetiske 
undersøkelser. 

En kort oppsummering av endringsforslagene følger under:  

• Revidere retningslinjene for donasjon slik at det settes begrensninger for bruk av 
donorsæd til antall familier per donor, ikke antall barn per donor. Departementet 
foreslår også forskriftsendringer som presiserer at inseminasjon ikke telles med som bruk 
av de tre offentlige forsøkene med assistert befruktning. 

• Lavere aldersgrense for når barn skal få vite hvem donor er (fra 18 til 15 år) og en plikt 
for foreldre til å informere barnet om at det er blitt til ved sæddonasjon.  

• Felles retningslinjer for vurdering av assistert befruktning, en øvre aldersgrense for 
assistert befruktning, at alle søkere må legge frem en politiattest i form av 
barneomsorgsattest og at behandlende lege kan innhente en tilrådning fra en annen 
offentlig instans i tilfeller der det er tvil om søkernes omsorgsevne.  

• Kvinner som av medisinske årsaker blir infertile i ung alder også skal ha rett til å lagre 
ubefruktede egg og eggstokkvev. 

• Endre bioteknologiloven slik at reguleringen av lagringstid for befruktede egg blir mer 
fleksibel, og foreslår en klarere regulering av bruk av lagrede befruktede egg som er 
befruktet med donorsæd i tilfeller der kvinnen har fått ny samboer eller ektefelle.  

• endringer i bioteknologiloven som skal forenkle dagens regulering av prediktive 
genetiske undersøkelser i helsetjenesten.  

• Presisering av om det er straffbart å teste andre, ved at dette ikke gjelder 
privatpersoner som gjør dette på vegne av og etter samtykke fra den opplysningene 
gjelder. 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/intern-hoering-forslag-om-forlenget-observatorstatus-i-sentralstyret-for-akademikernes-leder/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/intern-hoering-forslag-om-forlenget-observatorstatus-i-sentralstyret-for-akademikernes-leder/
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• Presisere bioteknologilovens virkeområde for forskning som bruker prediktive 
genetiske undersøkelser.  

• Oppheve vilkåret om at genterapi bare kan benyttes til alvorlige sykdommer. Kravet 
om skriftlig samtykke før behandling med genterapi videreføres. 

Dokumenter  

Høringsfrist 1. august 2019 

Vedtak: Nils Kristian Klev ser på høringen, og den settes opp på neste styremøte.  

 

Sak 160/2019:Høring: NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 3. juni 2019 fra legeforeningen om 
NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland 

Legeforeningen har mottatt høring om NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland. Høringen er 
sendt ut av Kunnskapsdepartementet, i samråd med Barne- og familiedepartementet. 
Åpenhetsutvalget ble oppnevnt i 2017 for å utrede problemstillinger knyttet til 
ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i forbindelse med fotografering, filming, 
reportasjer mv. og deling av slikt materiale fra helse- og omsorgstjenesten, 
barnevernet, skoler og barnehager. 
 
Departementene skriver at utredningen redegjør for: 
• hvilke regler som gjelder for bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgssektoren, 
barnevernet, barnehage og skole. 
• virksomhetenes adgang til å regulere fotografering, filmopptak og lydopptak gjort av 
brukere, pasienter, ansatte, pårørende, andre besøkende og mediene. 
• dagens praksis og utfordringer i sektoren. 
 
Utredningen inneholder i tillegg forslag til veileder om bilder, film og lydopptak, samt 
samtykkeskriv for bruk i skolen og barnehagen. 
 
Vurderingene som utvalget gjør må nødvendigvis balansere viktige hensyn som dels 
trekker i ulike retninger, der det særlig er ytringsfriheten på den ene siden som må veies 
opp mot retten til privatliv på den andre siden. Legeforeningen ba foreningsleddene 
om innspill til utvalgets mandat og arbeid ved årsskiftet, og sendte et omfattende 
innlegg til Åpenhetsutvalget i januar 2019. Sekretariatet vurderer at mange av 
Legeforeningens innspill på viktige områder er reflektert i utvalgets drøftinger i NOUen. 
Legeforeningens innspill følger vedlagt. 
 
NOUen inneholder omfattende vurderinger. Utvalget foreslår ingen lovendringer på 
området, men peker på vurderinger som aktørene vil måtte gjøre og har laget forslag 
til veiledere. Et stort ansvar for å gjøre nødvendige vurderinger for å ivareta så vel 
pasienter/brukere som ansatte blir lagt på virksomhetene. Foreningsleddene bes særlig 
om å vurdere om utvalgets forslag er anvendelige i den kliniske hverdagen, og om de 
er konkrete nok. 

Lenke til høringen 

Høringsfrist: 20.august2019 

Vedtak: Ole Arild Osmundnes besvarer høringen. 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/forslag-til-endringer-i-bioteknologiloven/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/forslag-til-endringer-i-bioteknologiloven/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/nou-2019-10-apenhet-i-grenseland/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/nou-2019-10-apenhet-i-grenseland/

