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Godkjent 3. juni 2019 
 
 
 
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 

I 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 
Dato:   6. mai 2019 
 
Møtested: Hellerudsletta  
 
Deltakere:  Tom Ole Øren, leder  

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

 
Referent:  Camilla Fagerholt 
 
Forfall:  Petter Brelin  
 
Til stede:  Karin Wallin 
 
 

Sak 111/2019: Leders 10 minutter 

 
• Møte med HELFO: Agenda: samhandlingsmøte HELFO og Legeforeningen.  
• Møte i tariffutvalget.  
• Årsmøte til Overlegeforeningen og Yngre legers forening 
• Trepartssamarbeidsmøte. 
• Primærhelsegruppen. 
• Besøk Troms legeforening.  
• Finansieringsgruppen ( FLOFIN) Nils Kristian Klev representerte AF på siste møte 
• Lokal redaksjonskomite.  

 

Sak 112/2019: Politisk time og aktuelle saker 

 
• Styremøte i Noklus 
• Møte i Allmennmedisinsk forskingsfond  
• Evaluering av fastlegeordningen  
• Worck shopp Agenda kaupang – lever fastlegeordningen i  
• Møte i FLOFIN  
• Gruppe som ser på takster for samhandling  
• Legevaktpiloten   
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Sak 113/2019: Referat fra forrige styremøte 

 
 Utkast til referat fra styremøtet 10. april 2019 fulgte vedlagt innkallingen.  
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

Sak 115/2019: Referat etter møte med hovedkomiteen i PMU 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte referat fra møte med PMU 26. april 2019.  
 
 Styret diskuterte saken, og tok den deretter til orientering. 
 

Sak 116/2019: Våruka 

 
 Styret gikk gjennom våruka.   
 

Sak 117/2019: Landsrådsmøtet 

 
Styret gikk gjennom sakene til landsstyremøte 

 
1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter 
2. Godkjenning av saksliste og forretningsorden, valg av referenter, tellekorps og 
 redaksjonskomite 
3. Leders tale 
 Marit hilser landsrådet 
4. Lederstipend  
5. Årsmelding for 2018 
6. Innkomne forslag, dirigentene  
7. Arbeidsprogram for perioden 1. september 2017 – 31. august 2019 
8. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2018  
9. Budsjettforslag for 2020, herunder innstilling fra honorarutvalget 
10. Valg til valgkomiteen 
11. Valg av ALIS-utvalg 
12. Valg av styre 
13. Valg av geografiske representanter til Legeforeningens landsstyre 
14. Utdeling av årets Allmennlegepris 
15. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2020  
 
 

Sak 118/2019: Valg av nytt sentralstyre - forslag til kandidater 

 
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: 
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• President 
• 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 ble ferdigbehandlet på e-post etter møtet, og styret besluttet å foreslå Nils 
Kristian Klev og Marit Karlsen. 

  

Sak 119/2019: Arbeidsgruppe vedrørende informasjon til allmennleger 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte mandat for arbeidsgruppe vedrørende informasjon til 

allmennleger. 
 
 Vedtak: Ole Arild Osmundnes deltar fra Allmenlegeforeningen sammen med en fra AF 

sitt sekretariat. 
 

Sak 120/2019: Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for hode-
/halskreft 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 24. april 2019 fra Legeforeningen om 
høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for hode-/halskreft. 

mailto:ivar.halvorsen@lyse.net
mailto:arne.refsum@gmail.com
mailto:tilde.ostborg@gmail.com
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 Helsedirektoratet har sendt på høring utkast til Nasjonalt handlingsprogram med 

retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hode-/halskreft. Dette er et 
nytt handlingsprogram som ikke tidligere er publisert. 
 
Med hode/hals-kreft forstås kreft i leppe, munnhule, nese- og bihuler, svelg, strupe og 
spyttkjertler. Lymfeknutemetastaser på halsen med ukjent utgangspunkt hører også inn 
under begrepet hode-/halskreft. Svulstenes nære relasjon til kritiske strukturer gjør 
behandlingen utfordrende og krever et tett tverrfaglig samarbeid mellom ØNH-, kjeve- 
og plastikk-kirurger, onkologer, radiologer, patologer, sykepleiere, ernæringsfysiologer 
og logopeder. 
 
Dette er et fagfelt det har skjedd mye de seneste år. Det er utviklet mer avanserte 
kirurgiske teknikker, mer presis avlevering av stråledose og mer målrettet og 
skreddersydd 
medikamentell behandling. Samtidig har overvåkningen av behandlingseffekt på 
primærtumor og lymfeknuter blitt intensivert. 
 
Utkastet består av en generell del i tillegg til egne kapitler om de forskjellige 
svulstlokalisasjonene: 
• Nese- og bihuler 
• Nasofarynks 
• Orofarynks 
• Hypofarynks 
• Munnhule og lepper 
• Spyttkjertler 
• Larynks 
• Metastaser med ukjent utgangspunkt 
• Avansert hudkreft i hode- og halsområdet 
 
Kreft i skjoldbruskkjertel, maligne lymfomer og sarkomer i hode/hals-regionen omtales i 
egne handlingsprogrammer. 
 
Foreningsleddene bes om å vurdere om informasjonen i utkastet er dekkende, om 
relevante hensyn og samarbeidsflater er inkludert, og om anbefalingene er i tråd med 
fagmiljøenes oppfatning. 

 
 Dokumenter 
 
 Høringsfrist: 9. mai 2019 
 
 Allmennlegeforeningen ga ikke svar da dette er en fagsak.  
 

Sak 121/2019: Høring - Bedre datakvalitet ved rapportering til Helsedirektoratet 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 11. april 2019 om høring - Bedre 
datakvalitet ved rapportering til Helsedirektoratet 

 
Helsedirektoratet har sendt på høring forslag om strengere krav til datakvalitet ved 
rapportering av NPR-melding. Meldinger som ikke tilfredsstiller visse krav foreslås avvist. 
Helsedirektoratet sier de foreslår innføring trinnvis med varsling i god tid. 

 
Norsk pasientregister er den sentrale kilden til styringsinformasjon for 
spesialisthelsetjenesten og benyttes i tillegg til en rekke andre formål. God datakvalitet 
er en forutsetning for å oppfylle registerets formål og nytteverdi og Riksrevisjonen har 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-hode-halskreft/
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ved flere anledninger påpekt at dårlig kvalitet på medisinsk koding gir mulighet for 
mange feil i helsestatistikken og har negative konsekvenser for styringen og 
finansieringen av spesialisthelsetjenesten. Det har også oppstått feil i besøkshistorikken i 
kjernejournal og i styringsinformasjon på grunn av dårlig datakvalitet på 
behandlingssted og tvang og ventetider er andre eksempler hvor dårlig kvalitet kan 
medføre feil i styringsinformasjon. 

 
Formålet med nye krav og tjenester er å bidra til bedre kvalitet ved registrering, koding 
og rapportering. Bedre kvalitet på innrapporterte data vil bidra til: 
• å redusere rapporterende enheters arbeid med å håndtere tilbakemeldte feil 
• å gi en mer effektiv produksjon av registerdata 
• en bedre kvalitet på leveranser fra Helsedirektoratets registertjenester 
• at pasienter finner færre feil ved innsynstjenester 
• frigjøre kapasitet i våre verdikjeder til verdiøkende oppgaver fremfor feilretting 

 
Helsedirektoratet ønsker å styrke arbeidet med egenkontroll og kvalitetssikring av data 
før oversending til Helsedirektoratet ved å tilby en test og valideringstjeneste som 
understøtter de kommende kravene til rapportering. 

 
Høringen er særlig relevant for de regionale helseforetakene, som rapporterer fra 
spesialisthelsetjenesten. 

 
Test og valideringstjenester innføres fra oktober 2019, og nye krav til rapportering 
innføres gradvis fra februar 2020. 
 
Lenke til høringen. 

 
Svarfrist: 22. april 2019 
 

 Allmennlegeforeningen besvarte ikke høringen 
 

Sak 122/2019: Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer 

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

høring:  NOU 2019 8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie 
drikkevarer 

Finansdepartementet sender på høring en utredning fra Dyrnes-utvalget, som ble 
opprettet for å vurdere særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer, den såkalte 
sukkeravgiften. Utvalget avga sin utredning den 9. april 2019. 

I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 ble avgiftene på sjokolade- og sukkervarer 
og avgiften på alkoholfrie drikkevarer økt med henholdsvis 80 og 40 pst. reelt. 
Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer var i første rekke 
fiskalt begrunnet. Avgiftene er også ment å ha helsemessige egenskaper ved at de 
kan bidra til å redusere forbruket av sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie 
drikkevarer. 

Avgiftene, slik de er utformet i dag, treffer imidlertid bare delvis helseskadelige 
ingredienser som sukker, og avgiftssatsene er ikke tilpasset eventuelle samfunnsmessige 
skadevirkninger ved konsum. Avgiftene har derfor blitt anklaget for å ikke treffe tiltenkte 
varer, eks. blir en del sukkerfrie produkter berørt av avgiftene, mens sukkerholdige 
produkter slipper avgift. Avgiftene ble klaget inn for EFTAs overvåkingsorgan (ESA) med 
anførsler om at avgiftene ikke er i samsvar med EØS-avtalens statsstøtteregler. 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/bedre-datakvalitet-ved-rapportering-til-helsedirektoratet/
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I statsbudsjettet for 2019 foreslo Regjeringen at avgiften på sjokolade- og sukkervarer 
skulle reduseres til (prisjustert) 2017-nivå. Regjeringen varslet samtidig at den ville sette 
ned et utvalg som skulle gjennomgå særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og 
alkoholfrie drikkevarer. 

Utvalget vurderer bl.a. at: 

• dagens avgift på sjokolade- og sukkervarer ikke er utformet optimalt som en 
fiskal avgift ved at den kun omfatter et begrenset vareomfang og at den 
dermed kan medføre uønskede vridinger. 

• avgiften kan stimulere til økt grensehandel av sjokolade- og sukkervarer dersom 
avgiften fører til økende prisforskjell mellom Norge og Sverige. Denne handelen 
kan gå på bekostning av omsetning i Norge. 

• avgiftene bør endres/oppheves/erstattes av en ny og helsebegrunnet avgift, og 
at dette må utredes nærmere. 

Legeforeningen har mye vedtatt og godt etablert politikk på folkehelseområdet. 
Denne kan bl.a. leses i flere oppdaterte policynotater fra 2018: 

Legeforeningen har også hatt flere uttalelser knyttet til sukkeravgiften, hvor avgiften 
både har blitt sett som et viktig strukturelt folkehelsetiltak for å bidra til et sunnere 
kosthold, og som et virkemiddel for å hente inn midler til helsesektoren og skjerme 
sektoren fra kutt. Dette kan bl.a. leses her. 

Legeforeningen har også vært positiv til en revidering av avgiften for å sikre at den er 
innrettet på en mest mulig treffsikker måte. 

Dokumenter 

Høringsfrist: 14. juni 2019 

Christina Stangeland Fredheim orienterte om saken, og styret diskuterte.  

Vedtak: Christina Fredheim tar kontakt med Norsk forening for allmennmedisin om 
høringen.  

Sak 123/2019: Høring- Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn 
og unge 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 24. april 2019 om høring- Nasjonal 
faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge 

Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til nasjonal faglig retningslinje for tidlig 
oppdagelse av utsatte barn og unge. Retningslinjen erstatter veilederen Fra bekymring 
til handling (IS-1742) fra 2010. Bakgrunnen for oppdraget er Opptrappingsplanen for 
rusfeltet hvor det er bestemt at det skal lages en kortfattet veileder med 
kunnskapsbaserte anbefalinger til kommunen for å styre oppdager- og 
handlingskompetansen i alle ledd og sektorer. 

Målet er at retningslinjen skal bidra til at utsatte barn og unge oppdages tidlig og får 
tilpasset hjelp og oppfølging. Retningslinjen er har en allmenn inngangsport for å kunne 
nå utsatte barn og unge. Retningslinjen vil inngå i 0-24 samarbeidet med målsetting om 
å sikre tidlig innsats og god oppfølging til utsatte barn og unge og deres familier. 

Høringsutkastet består av syv anbefalinger delt inn i to overordnede deler: 

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/policynotater/Policynotater-2018/
https://beta.legeforeningen.no/nyheter/2017/skjermer-sykehusene-og-oker-sukkeravgiften/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/nou-2019-8-saravgiftene-pa-sjokolade-og-sukkervarer-og-alkoholfrie-drikkevarer/
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1. Anbefalinger knyttet til kommunens ansvar i tidlig oppdagelse av barn og unge og 
deres foreldre. 

2. Anbefalinger knyttet til ansattes ansvar fra kunnskap til handling i arbeidet med barn 
og unge og deres foreldre. 

Direktoratet skriver at de i tillegg til innspill på utkast til anbefalinger også ønsker forslag 
til tiltak som bør iverksettes for å sikre at anbefalingen tas i bruk og etterleves i tjenester 
og sektoren. 

Dokumenter 

Svarfrist: 10. juni 2019 

Elisabeth Stura orienterte, og styret diskuterte saken. 
 
Vedtak: Saken ferdigbehandles per e-post.  
 

Sak 124/2019: Høring: Forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om 
trygderefusjon for leger m.v. 

 
Allmennlegeforeningen hade mottatt e-post av 17. april 2019 fra Legeforeningen om 
Høring: Forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger 
m.v. 
 
Departementet har sendt forslag til endringer i spesialistforskriften om fraværsregler i 
LIS1 og refusjonsrett for leger i vikariater i fastlegepraksis på høring. Det foreslås også 
fritak fra krav til spesialistgodkjenning ved opprettelse av nye spesialiteter.  
 
Utvidelse av rammen for fravær under spesialistutdanningens første del  
Dagens regulering av hvordan fravær skal beregnes under spesialistutdanningens 
første del (LIS1), medfører at leger fort står i fare for å overskride fraværsgrensen 
dersom de får behov for noe fravær ut over full ferie. Samtidig vil et for høyt fravær 
kunne gå på bekostning av legens utbytte av utdanningen og oppnåelsen av 
læringsmålene under utdanningens første del, der en rekke læringsmål skal oppnås 
innenfor begrenset tid ved to forskjellige typer tjenestesteder. 
 
Departementet foreslår endring i spesialistforskriften som medfører at det ikke skal 
gjøres fratrekk for lovfestet eller tariffestet ferie, verken ved beregningen av 
utdanningstid under utdanningens første del eller under utdanningens resterende del. 
Departementet foreslår i tillegg at det ikke skal gjøres fratrekk ved ytterligere fravær på 
inntil tolv dager av tjenestetiden i spesialisthelsetjenesten og inntil seks dager av 
tjenestetiden i den kommunale helse- og omsorgstjenesten under utdanningens første 
del. Forslaget medfører at rammen for fravær som skal telle med som del av 
utdanningstiden ut over lovfestet og tariffestet ferie utgjør til sammen 18 dager. Det 
innebærer at rammen for fravær under utdanningens første del utvides med om lag 14 
dager.  
 
Fritak fra krav til spesialistgodkjenning ved opprettelse av nye spesialiteter  
Ved opprettelse av nye spesialiteter vil det være ønskelig så snart som mulig å få 
godkjent en viss andel spesialister i de nye spesialitetene. Det vil være ønskelig både 
for snarest mulig å ivareta de tjenestebehovene de nye spesialitetene skal dekke og 
for at leger som påbegynner spesialisering i de nye spesialitetene skal kunne får 
veiledning og supervisjon av godkjente spesialister i de nye spesialitetene. Behovet for 
en overgangsordning for spesialistgodkjenning er aktualisert ved at den nye 
spesialiteten akutt- og mottaksmedisin er innført fra 1. mars 2019.  

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/nasjonal-faglig-retningslinje-for-tidlig-oppdagelse-av-utsatte-barn-og-unge/
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Departementet foreslår en endring i spesialistforskriften som medfører at det innføres en 
overgangsordning for spesialistgodkjenning ved innføring av nye spesialiteter. Forslaget 
innebærer at det ved innføring av nye spesialiteter åpnes for en tidsavgrenset adgang 
for Helsedirektoratet til å gi leger som allerede er spesialister i en annen spesialitet 
spesialistgodkjenning i den nye spesialiteten, uten at alle krav til hvordan 
spesialistutdanningsløpet skal gjennomføres må være oppfylt. 
 
Trygderefusjon for leger i vikariater (uten gjennomført turnus/første del av 
spesialistutdanningen)  
Det har oppstått behov for å endre dagens regelverk for at det skal kunne ytes 
trygderefusjon til leger som tiltrer vikariater som fastleger og lege i kommunalt 
organisert legevakt uten å ha gjennomført norsk turnustjeneste eller oppnådd alle 
læringsmålene i spesialistutdanningens første del. Departementet mener det er viktig å 
stille kvalitetskrav både til fastlegeordningen og legevakttjenesten. Dette må likevel 
ikke være til hinder for rekruttering av leger til den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. 
 
Departementet foreslår endringer i forskrift om trygderefusjon for leger m.v. Endringene 
innebærer for det første at det kan ytes trygderefusjon til leger som tiltrer vikariater som 
fastleger uten å ha gjennomført norsk turnustjeneste eller oppnådd alle læringsmålene 
i spesialistutdanningens første del. For det andre åpner endringene for at det enkelt 
skal kunne ytes trygderefusjon til vikarer i legevakt fra andre EU/EØS-land med 
yrkeserfaring tilsvarende turnus eller spesialistutdanningens første del. 
 
Sekretariatet ber om innspill til alle tre forslag. Vi ber de interne høringsinstansene særlig 
å kommentere om krav til pasientsikkerhet i vikariater i allmennpraksis/legevakt ivaretas 
ved den foreslåtte reguleringen av trygderefusjon for leger uten LIS 1.  
 
Merk at det er kort høringsfrist da forskriftsendringene må vedtas før sommeren i 
forbindelse med ferieavvikling i fastlegeordningen (forslaget om endring av 
trygderefusjonsreglene).  
 
Dokumenter 
 
Svarfrist: 13. mai 2019 
 
Sidsel Mordt Andreassen orienterte, og styret diskuterte.  
 
Vedtak: Saken ferdigbehandles per e-post.  
 
 

Sak 125/2019: Høring: Anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 12. april 2019 om høring 
anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
 
Helsedirektoratet har sendt på høring anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde 
i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Høringsutkastet er en delrevisjon av Nasjonal 
faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
Anbefalingene for måling av vekt og høyde vil inngå i Nasjonal faglig retningslinje for 
det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og 
helsestasjon for ungdom. 
 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/forslag-til-endringer-i-spesialistforskriften-og-forskrift-om-trygderefusjon-for-leger-m.v/
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Anbefaling for måling av hodeomkrets ble prioritert i revideringsarbeidet, da tidligere 
anbefalt praksis for vurdering av hodeomkrets medførte at mange friske barn med stor 
hodeomkrets ble unødvendig henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten. 
Anbefalingen om hodeomkrets ble publisert i februar 2019. 
 
For barn i alderen 0-5 år videreføres vektkurver fra WHO (vekt og lengde/høyde). Vi 
foreslår en endring av prosentillinjene i disse vekstkurvene, slik at de samsvarer med 
prosentillinjene i vekstkurvene fra Vekststudien i Bergen, som benyttes i 
skolehelsetjenesten (97, 90, 75, 50, 25, 10, 3). For barn og ungdom i skolehelsetjenesten 
videreføres vekstkurver fra Vekststudien i Bergen. 
 
Det er helsesykepleier som foreslås å gjennomføre målingene, ved de faste 
konsultasjonene på helsestasjonen. I skolehelsetjenesten foreslås det målinger ved 
skolestart, på 3. trinn og 8. trinn. Utover dette foreslås måling ved indikasjon eller på 
forespørsel fra foreldre/barn/ungdom selv. 
 
Helsedirektoratets ber særlig høringsinstansene om å gi tilbakemeldinger på det 
faglige innholdet i anbefalingene, herunder om anbefalingene:  
 
• er tydelige 
• har hensiktsmessig praktisk del  
• har mangler 
• kan mistolkes 
 
De ønsker også om konkrete forslag til tydeliggjøring dersom det er behov for det. 
 
Lenke til høringen. 
 
Svarfrist: 13. mai 2019 
 
Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen da det synes å være en fagsak.  
 

Sak 126/2019: Høring: Forslag til ny barnevernslov 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 12. april 2019 fra Legeforeningen om 
høring – forslag til ny barnevernslov.  
 
Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag om ny barnevernslov. 
Forslaget er en oppfølging av NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til 
omsorg og beskyttelse. Barnevernutvalgets innstilling er også fulgt opp gjennom 
lovendringer som trådte i kraft i 2018 med styrking av barns medvirkning. Forslaget som 
er sendt på høring bygger videre på disse endringene. 
 
Departementet skriver at grunnstammen av dagens lov er foreslått videreført med 
mindre endringer. Målet er å få en enklere og mer tilgjengelig lov som er tilpasset 
dagens samfunn. Departementet viser til at et gjennomgående hensyn for forslaget er 
at barnevernet skal bygge på de ressursene som finnes rundt barnet, med iverksettelse 
av tiltak som er tilpasset barnet og familiens behov, og som ivaretar viktige relasjoner 
for barnet.  
 
Departementet foreslår bl.a. endringer rundt følgende temaer: 
• Sentrale krav for forsvarlig saksbehandling. 
• Klarere og mer tilgjengelige tvangsbestemmelser. 
• Styrket barneperspektiv. 
• Et mer tidsriktig regelverk. 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/anbefaling-om-maling-av-vekt-og-lengdehoyde-i-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/
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• Økt vekt på forebygging og tidlig innsats. 
• Bedre rettssikkerhet for barn og foreldre. 
 
Lenke til høringen  
 
Svarfrist: 10. mai 2019 
 
Torgeir Hoff Skavøy orienterte, og styret diskuterte saken.  
 
Vedtak: Saken ferdigbehandles per e-post. 
 

Sak 127/2019: Høring: Lavterskeltjeneste og helhetlig behandlingstilbud for personer 
som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 12. april 2019 fra Legeforeningen om 
høring: Lavterskeltjeneste og helhetlig behandlingstilbud for personer som står i fare for 
å begå seksuelle overgrep mot barn. 
 
Helsedirektoratet har sendt på høring arbeid som er igangsatt for å opprette hjelpelinje 
for å forebygge overgrep mot barn. Det er bevilget penger til å sette i gang et slikt 
arbeid som en oppfølging av Redd Barnas rapport "Hjelpelinje for personer med 
seksuelle følelser for barn". Rapporten fra Redd barna belyste ulike modeller for 
lavterskelløsning/hjelpelinje for personer som har seksuelle følelser for barn. 
Helsedirektoratet skal i tillegg til hjelpetjenesten utrede et helhetlig behandlingstilbud til 
personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn. 
 
Dokumentet som er sendt på høring beskriver behov og mål, målgruppen for tiltaket, 
modeller/organisering av tjenesten og de juridiske rammebetingelsene. Det er under 
arbeidet innhentet erfaringer fra helseforetak og andre som kjenner denne 
målgruppen. 
 
Helsedirektoratet ber særlig om tilbakemeldinger på følgende temaer: 
• Målgruppe. 
• De foreslåtte modellene, særlig modell 3. 
• Forslag om direkte kontakt uten henvisning fra fastlege. 
• Forslag om å samle lavterskeltjenesten og behandlingsordningen i poliklinikk 
• Juridiske vurderinger og konklusjoner. 
 
Lenke til høringen 
 
Svarfrist: 29. april 2019 
 
Allmennlegeforeningen  besvarte ikke høringen. 

Sak 128/2019: Søknad om startkapital PMU 2020 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en søknad om startkapital for PMU 2020. 

Vedtak: Camilla Fagerholt tar kontakt med økonomiavdelingen for å avklare hvordan 
dette kan gjøres.  

Sak 129/2019: Høring: Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for 
paramedisinutdanning 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/forslag-til-ny-barnevernslov/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/lavterskeltjeneste-og-helhetlig-behandlingstilbud-for-personer-som-star-i-fare-for-a-bega-seksuelle-overgrep-mot-barn/
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post fra Legeforeningen av 2. mai 2019 
om forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning 

 Kunnskapsdepartement har sendt på høring forslag til forskrift om nasjonal retningslinje 
for paramedisinutdanning. Utdanningen er én av foreløpig 20 utdanninger som det 
utarbeides nasjonale retningslinjer for. 

Det er nedsatt programgrupper for hver utdanning som nå fremmer forslag til 
retningslinje og senere skal revidere den. Programgruppene består av representanter 
fra utdanningene, tjenestene og studentene. Hver programgruppe har vært i dialog 
med relevante brukergrupper og tjenester om innholdet i retningslinjene. 

1. De nasjonale retningslinjene skal utformes i tråd med: 

2. Tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i tjenestene 

3. Oppdatert og forskningsbasert kunnskap 

4. Sentrale politiske føringer og nasjonale reformer 

5. Utvikling av utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren 

6. Nasjonalt og internasjonalt regelverk 

Retningslinjene skal sikre nødvendig styring slik at utdanningene fremstår som enhetlige 
og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon, men samtidig gi rom for lokal 
tilpasning og utvikling ved den enkelte institusjon. De skal videre kunne fungere 
fleksibelt med tanke på å endre kravene dersom kompetansebehovene i tjenestene 
endres, og samtidig ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes og studentenes 
behov for forutsigbarhet. 

Arbeidet med utvikling av retningslinjene er organisert som en del av RETHOS. 

Paramedisinere samarbeider tett med leger innenfor flere spesialiteter. Høringen 
handler om hva en paramedisiner skal kunne, bl.a. å vurdere behovet for akutt 
helsehjelp, behandle sykdom og skade. Utdanningen skal sikre at kandidatene kan 
håndtere pasienter med komplekse og sammensatte tilstander. Paramedisinere 
praktiserer sitt fag hovedsakelig utenfor sykehus i ambulansetjenesten, men også i 
andre deler av helsetjenesten som medisinsk nødmeldetjeneste, akuttmottak, legevakt 
m.m. Kandidatene skal gjennomgå praksisstudier både i spesialist- og 
primærhelsetjenesten. 

 

Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om særlig å vurdere om innholdet i 
retningslinjene er i tråd med tjenestenes og brukernes behov. I den forbindelse ber 
Kunnskapsdepartementet om en vurdering av hvorvidt det samiske folks rett og behov 
til tilrettelagte tjenester er ivaretatt. Videre vil departementet ha tilbakemelding på om 
det er noe som mangler eller som bør utgå i retningslinjene. 

Departementet vil også ha tilbakemelding på omfanget av den enkelte retningslinje, 
og om innholdet i retningslinjene er gjennomførbart innen rammene for utdanningen. 
Videre ber departementet høringsinstansene også vurdere hvorvidt beskrivelsen av 
praksisstudiene er hensiktsmessig. 

Dokumenter 

Høringsfrist 16. juni 2019 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/forslag-til-forskrift-om-nasjonal-retningslinje-for-paramedisinutdanning/
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Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  

Sak130/2019: LIS-portalen - oppnevning av medlemmer til LIS123-utvalg 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 5. mai 2019 fra Legeforeningen 
om oppnevning av medlemmer til LIS 123-utvalg 

LIS-portalen www.lis123.no ble lansert i slutten av oktober 2018.  

Vi henvender oss nå til Nmf, Af, Ylf og Of og ber om innspill  på ressurspersoner som kan 
sitte i LIS123-utvalget. 

I forprosjektrapporten ble det foreslått å opprette et LIS123-utvalg bestående av en 
leder, fortrinnsvis leder av prosjektet, samt fire medlemmer:    

• ett medlem som er medisinstudent, oppnevnt av Nmf  

• ett medlem som er lege i spesialisering i en ASA-spesialitet, oppnevnt av aktuelle 
yrkesforeninger i samråd  

• ett medlem som er turnuslege/LIS1-lege, oppnevnt av Ylf  

• ett medlem som er allmennlege eller overlege, oppnevnt av AF og OF i samråd  

Utvalgets leder er foreslått honorert med 1,5 G grunnet det betydelige arbeidet det 
forventes å være med å holde siden levende, sørge for at resultatene presenteres på 
en hensiktsmessig måte og tilrettelegge for strategisk utvikling av siden. Utvalget 
foreslås for en oppnevningsperiode på to år.  

I tillegg til utvalget er det foreslått  at en medisinstudent eller lege settes til innhenting 
og oppfølgning av undersøkelsene som skal sendes ut til utdanningsstedene og LIS1-
legene for å sikre god innholdsforvaltning av siden.   Marlene Løw har et engasjement 
knyttet til dette per nå.  

Målet med lis123-portalen er å:  

• lette søknadsprosessen for LIS1  

• gi utdanningssteder mulighet til å både fortelle om egen virksomhet og hva de 
har å tilby  

• gi LIS1 en mulighet til løfte frem utdanningsstedene som for eksempel har god 
veiledning, arbeidsmiljø og undervisning.  

• gi overslagseffekt på resten av spesialistutdanningen - informasjon om hva de 
respektive kommuner har å tilby vil være relevant for leger i spesialisering i og 
utenfor sykehus.  

Prosjektet ble ledet av Henry Shek (Ylf). Med seg i arbeidsgruppen hadde han Anita 
Storborg Bøen, sekretariatet og Marlene Løw, Nmf.  

Referansegruppen besto avNmf: Øyvind Rustad og resten av innspillgruppen på 
facebook,  

• LIS1: Bilal Majid og resten av innspillsgruppen på facebook.  

• Overleger: Geir Arne Sunde, Helse Vest, Ulla Dorte Mathisen, Helse Nord og Kjetil 
Karlsen, Helse Midt.  
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• Allmennlege: Elisabeth Stura, styret Allmennlegeforeningen, leder ALIS-utvalget 

og medlem av turnusrådet.  

Tilbakemelding imøteses innen 10. juni 2016  

Vedtak: Saken ferdigbehandles per e-post etter valget av nytt ALIS-utvalget.  

Sak 132/2019: Ny høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for 
masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 9. april 2019 fra Legeforeningen 
om forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk 
allmennsykepleie. 

 
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om nasjonal 
retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. Forskriften er ment 
å sikre at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av 
utdanningsinstitusjon, men at den samtidig gir rom for lokal tilpasning og utvikling. 
 
Departementet skriver at det er et stort behov for å styrke og videreutvikle 
kompetansen hos ansatte i helse- og omsorgstjenestene, og da særlig styrking av klinisk 
breddekompetanse i kommunene hvor sykepleierne har en viktig plass i tjenestene 
som tilbys. 
 
Forslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet, hvor 
representanter fra tjenestene og universitets- og høyskolesektoren har deltatt. 
Utviklingen av selve forskriften har vært et samarbeid mellom Helsedirektoratet og 
RETHOS-sekretariatet. 
 
Innretningen i masterutdanningen skal innrettes mot de samlede behovene i 
tjenestene, både til innbyggere med akutt og kronisk sykdom, innen somatikk, psykisk 
helse og rus, forebygging, og behandling og oppfølging av alle innbyggere fra dem 
med lettere/enkeltstående sykdommer til eldre med store sammensatte behov. 
 
Departementet skriver at kandidaten skal ha kjennskap til følgende områder etter endt 
utdanning: 

Kliniske undersøkelser og behandling. 

Pasientopplæring og veiledning, 

Fagutvikling. 

Faglig koordinering og ledelse. 

Kunnskapsdepartementet ber særlig om vurdering av om innholdet er i tråd med 
behovene for kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester. De ønsker også 
tilbakemeldinger på eventuelle mangler, og om innholdet fremstår som 
gjennomførbart innenfor rammene av utdanningen. Det listes opp 14 spørsmål i 
høringsbrevet som ønskes særlig besvart. 

Dokumenter  

Høringsfrist: 14. mai 2019 

Vedtak: Christina Fredheim utarbeider et svar fra Allmennlegeforeningen. 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/forslag-til-forskrift-om-nasjonal-retningslinje-for-masterutdanning-i-avansert-klinisk-allmennsykepleie/

