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Godkjent 1. september 2016 

 

 

 
 
 

REFERAT FRA STYREMØTE  
 
I 
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 

Dato:   Mandag 23. juni 2016 

 

Møtested: Legenes hus  

 

Deltakere:  Kari Sollien, leder 

Tom Ole Øren, nesteleder  
Egil Johannesen 
Kirsten Rokstad  
Christina Fredheim 
Kjartan Olafsson 
Sidsel Mordt Andreassen 
Nils Kristian Klev  
Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin 
 

Referent:  Camilla Fagerholt     
 

 

Sak 178/2016: Leders ti minutter 

 
 Møter i Akademikerne- N og Akademikerne - K 
 Sentralstyremøtet 
 Møte i styringsgruppen for beslutningsstøtte ved sykmelding  
 Møte i Helse- og omsorgsdepartementet om pilot av primærhelseteam.  
 Møte i Helse- og omsorgsdepartementet om SKIL (Senter for kvalitet i legekontor) 
 Møte i arbeidsgruppen for satsingsområdet ledelse i primærhelsetjenesten 
 Møte med Ruth Grong (AP) på Stortinget om partiprogrammet for neste periode 
 Møte med økonomiavdelingen ved seksjon for medlemsfordeler om 

mulighetene for å gjennomføre Våruka 2017 uten hjelp fra eksternt byrå  
 

Sak 179/2016: Referat fra styremøtet 23. mai 2016 

 
 Utkast til referat fra styremøtet 23. mai 2016 fulgte vedlagt innkallingen. 
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent.   
 

Sak 180/2016: Møteplan for 2017 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte forslag til møteplan for 2017. 
 
 Vedtak:  
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Møteplan for i Allmennlegeforeningen 2017 

Januar       

tirsdag 17. januar  10.00-17.00 styremøte  legenes hus  

onsdag 18. januar    sentralstyremøte  legenes hus  

onsdag 18. -19. jan    lederseminar  Oslo, Bristol  

Februar       

tirdag 14. februar  17.00-21.00 medlemsmøte Sogn og Fjordane 

onsdag 15. februar  10.00-17.00 styremøte  Sogn og Fjordane 

torsdag 16. februar   sentralstyremøte legenes hus 

Mars        

tirsdag 14. mars    sentralstyremøte legenes hus  

tirsdag 28. mars  10.00-17.00 styremøte  legenes hus  

onsdag 29. mars  13.00-16.00 ledermøte AF og NFA legenes hus  

mandag 20. mars - 24. mars    Geilokurset  Dr Holms  

April        

torsdag 6. april    sentralstyremøte  legenes hus  

mandag 24. april - 28.   Våruka  Tromsø 

Mai       

tirsdag 2. mai   sentralstyremøte  legenes hus  

mandag 29. mai    sentralstyremøte  Ålesund 

mandag 29. mai  17.00 styremøte  Ålesund 

Tirsdag 30. mai- 1. juni    landsstyremøte  Ålesund  

mandag 29. mai - 2. juni    Solstrandkurset  Solstrand  

Juni       

tisdag 20. juni    sentralstyremøte  legenes hus  

onsdag 21. juni  10.00-17.00 
styremøte med 
sommeravslutning  legenes hus  

August        

tirsdag 29. august    sentralsytemøte  legenes hus  

onsdag 16. august - 17.  10.00 styremøte - avslutning  Tønsberg  

September        

onsdag 6. september    sentralstyremøte  legenes hus  

onsdag 13. september -17.   arbeidsmøte  Firenze 

mandag 18. september – 21.    
sentralstyret arbeids 
møte    

Oktober        

tirsdag 17. oktober    sentralstyremøte  legenes hus  

tirsdag 24. oktober    styremøte  Losby 

onsdag 25. oktober    tenkemøte  Losby 

torsdag 26. oktober - 27.    tariffkonferanse  Gardermoen  

November        

tirsdag 14. november    sentralstyremøte  legenes hus  

torsdag 23. november    styremøte  Refsnes gods  

fredag 24. november     fellesmøte med NFA  Refsnes gods  

Desember        

fredag 8. desember    sentralstyremøte  legenes hus  
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Sak 182/2016: Endring av offisiell regnskapsstandard 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 23. mai 2016 fra Legeforeningen om 

endring av offisiell regnskapsstandart. 
 
 Kari Sollien orienterte, og styret drøftet.  
 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen fortsetter med dagens regnskapsstandard.  
   
 

Sak 183/2016: Landsrådsmøtet 2016 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til referat fra landsrådsmøtet 2016. 
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent.   
 

Oversendelsesforslag 1 fra Janecke Thesen:  
 

1. Å arbeide for en klar anbefaling fra AF/Legeforeningen til fastleger: 
Når du forhandler din fastlegeavtale med kommunen, sørg for å få inn et pkt 
som er omtrent slik: 
Kommunen vil ikke benytte seg av sin rett til å trekke basistilskuddet etter 16 
dager 

2. Å jobbe videre i forhandlinger om rammeavtalen med å få denne kommunale 
muligheten slettet 

 
Vedtak: Rammeavtaleforhandlingene behandles på tariffkonferansen, og forslaget fra 
Thesen tas opp på konferansen.    
 
Oversendelsesforslag 2 fra Janecke Thesen:  

- Landsrådet anerkjenner det årlige kurset i Helsepolitikk som en viktig og aktuell 
møteplass for allmennleger 

- AF arbeider for at kurset gjøres gratis for alle allmennleger og dekkes av fond II 
regelverket 

- AF og NFA pålegges å samarbeide om kurset slik at problemstillingene belyses 
både fra et Union (AF), og et College (NFA) – perspektiv 

- Samme forslag fremmes av meg på NFAs årsmøte 2016 
 
Vedtak: Det blir ikke kursavgift på kurs i helsepolitikk på fremtidige kurs. Det vil bli 
nødvendig med begrensning i antall deltagere på kurset Allmennlegeforeningen 
beholder ansvaret for kurset. 

 
Oversendelsesforslag fra Gunnar Frode Olsen:  

1. Listelengde  
a. AF (og NFA), i samarbeid med myndighetene, utarbeider et forslag som 

innebærer at de første 1200 på listen mottar basistilskudd. 
b. Forutsetninger: Basistilskuddspotten opprettholdes som i dag, øker med 

lønnsutviklingen, antall nye innbyggere i landet og antall nye pasienter som 
havner på lister under potten på 1200. 

c. Spesielle avtaler for småkommuner/distrikter opprettholdes/styrkes. 
 

Vedtak: Forslaget tas opp på tariffkonferansen.  
 

2. 0 hjemmel  
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a. AF må jobbe for å få til mulighet for nemndbehandling også i KS-området. 
b. AF bør vurdere å tilrå en modell der 0-listeinnehaver betaler anslagsvis 30 % av 

bruttoinntektene sine til senterets drift inntil hun/han tjener tilstrekkelig til å betale 
sin del av senterets reelle utgifter. 
 

3. Vikariat i fastlegepraksis  
a. Vikaren skal dekke utgiftene i praksis, men ikke betale store summer utover 

dette. 
b. Basistilskuddet dekker ikke utgiftene, så noe må vikaren betale. 
c. En tommeltottregel kan være: 
d. Vikaren betaler 30 % av brutto omsetning 
e. Alternativt 25 % av brutto omsetning + labutgifter og forbruksmateriell. 

 
Styret hadde i tillegg fått forslag fra ALIS-utvalget. Styret diskuterte saken. 
 
Vedtak: Kari Sollien skriver utkast til svar til ALIS-utvalget om at styret vurderer å foreslå 
at allmennlegeutvalgene diskuterer dette og kommer med lokale anbefalinger.      
 
Øystein Huseby fremmet følgende oversendelsesforslag: 
 
Fjerne det obligatoriske sykehusåret fra spesialiteten i allmennmedisin 
Landsrådet ber styret om å vurdere om det obligatoriske sykehusåret i spesialiseringen 
til allmennmedisin kan fjernes og heller gjøres frivillig.  

 
 Vedlagt innkallingen fulgte e-post fra Huseby av 11. mai 2016 hvor han begrunner 

forslaget nærmere.  
 

Styret diskuterte saken.   
  
 Vedtak: Kari Sollien besvarer forslaget.  
 
 Tilleggene til arbeidsprogrammet settes på nestestyremøtet. Den enkelte forbereder 

status for sitt punkt.  
 

Sak 184/2016: Invitasjon til PSLs årsmøte 26. august 2016 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon av 2. juni 2016 til PSLs årsmøte 26. 

august 2016 på Hotel Bristol, Oslo. 
 
 Frist: 10. juli 2016. 
 
 Vedtak: Kari Sollien deltar for Allmennlegeforeningen.  
 

Sak 185/2016: Questback til medlemmene 

  
Sak 8/2016 er utsatt fra styremøtet 19. januar 2016 

  
Det kan være behov for mer kunnskap om enkelte forhold ved legekontorene og 
legenes arbeidshverdag. Styret besluttet på styremøte 1. desember 2015 at Kari Sollien 
og Tom Ole Øren utarbeider forslag til undersøkelse som legges frem på dette 
styremøte. Forslaget var sendt styret før møtet.  
 
Vedtak:  
1. Hvilke spørsmål vil vi «miste» fra forrige IKU? 
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a. Praksistype 

b. Kommunal samarbeidsavtale, 8.2 avtaler 

c. Årsverk hjelpepersonell 

d. Pensjonsavtale hjelpepersonell  

e. Hvor mange uker jobbet du sist år 

f. Avtalt åpningstid 

g. Arbeidstimer per uke 

h. Kommunal deltidsstilling, størrelse og type 

i. IKT-utgifter 

j. Andre aktuelle tema for spørreundersøkelsen 

2. Pensjonsavtale legen selv 

a. Fungerende samarbeidsutvalg, allmennlegeutvalg 

b. Samarbeid med kommuneledelse 

c. Samarbeid med samfunnsmedisinere i kommunen 

 
Undersøkelsen sendes ut høsten 2016.  
 
Styret drøftet saken.  
Nye punkt:  

 deltakelse i legevakt 
 praksistype  
 har praksisen en leder?  
 kompetansen hos helsepersonell.  

 
 

Sak 186/2016: Evalueringer av kursene under våruka 2016 

 
Vedlagt innkallingen fulgte evaluering av kursene under våruka 2016. 
 
Ledelseskurset 
Grunnkurs A 
Grunnkurs D 
Fysikalsk medisin 
Akutt sosialmedisin 

 
Styret diskuterte.  
 
Vedtak: Styret går gjennom spørsmålene på styremøtet i august. 

 

Sak 187/2016: Kurs for leger - nye helsekrav for førerkort 

 
Leder av Østfold legeforening og Allmennlegeforeningens 1. landsråd fra Østfold 
hadde sendt e-post av 1. juli 2016 og bedt styret i Allmennlegeforeningen se på 
konsekvensene av denne type oppgaveforskyvelse til fastlegene – uten å 
kompenseres økonomisk. 
  

 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Kari Sollien besvarer henvendelsen og skriver om den i medlemsbrev.  

 

Sak 188/2016: Hjertesviktpakke 

 

https://livereports.questback.com/?auth=ElXBXCQRgjKH3v5KC3hXwQ2&rid=3408618
https://livereports.questback.com/?auth=ElXBXCQRgjKH3v5KC3hXwQ2&rid=3408618
https://livereports.questback.com/?auth=Z-pKY7yOgWRm4P3Sf2NcBg2&rid=3408631
https://livereports.questback.com/?auth=MU6Pp6YSqe8Jfhf-qaSW-w2&rid=3411452
https://livereports.questback.com/?auth=EkekjvEu3fSvOLuykOTpKQ2&rid=3411457
https://livereports.questback.com/?auth=kjOcNsz5aozPnh_P_bZk1Q2&rid=3411453
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra hjertesviktgruppen til Norsk 
Cardiologisk Selskap av 8. juni 2016 om å lansere en "hjertesviktpakke". 
 
I Hjertesviktgruppen til Norsk Cardiologisk Selskap har de diskutert muligheten for å 
lansere en "hjertesviktpakke" for å sette et fokus på denne gruppen og øke hastigheten 
i forhold til utredning, diagnostikk og igangsetting av behandling. 
De tror det er viktig at allmennpraktikere støtter opp under en slik pakke, og henvender 
seg derfor til AF for å høre om dette er noe Allmennlegeforeningen kan støtte. 
Dere kan kanskje si noe om det er andre instanser innen allmennpraksis som også bør 
uttale seg før man går videre for å prøve å løfte dette opp på politisk plan. 

. Vedlagtfølger et forslag til en slik pakke. Målsetting er at en diagnose skal være stilt og 
behandling igangsatt innen 3 uker. 

 
 Styret drøftet saken. 
 
 Vedtak: Kari Sollien besvarer henvendelsen med at dette er en fagmedisinsk sak. 
 

Sak 189/2016: HELFO ønsker innspill fra Allmennlegeforeningen om ønsker og forslag til 
deres nettsider 

                                                                                                                                                     
Kari Sollien orienterte om at HELFO ønsker innspill fra Allmennlegeforeningen om ønsker 
og forslag til deres nettside.  
 
Styret diskuterte saken.              

 
Vedtak: Kari Sollien besvarer henvendelsen.    

 

Sak 190/2016: L-takser 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en henvendelse fra Legeforeningen om L-
takster.  
 
Det ble stilt spørsmål om noen i styret bruker den nye EKHO-løsningen ved sykmelding. 
Herunder hvor lang tid tar arbeidet ved hvert stopp-punkt og hvordan mener AF 
honoraret bør være.  
 
Vedtak: Saken var ferdigbehandlet på e-post. 
 

Sak 191/2016: Søknad fra ALIS om økte reisetilskudd 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra ALIS av 12. juni 2016 hvor det søkes 

om å øke reisetilskuddet fra to til fire møter i året.  
 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: ALIS inviteres til å delta på Våruka, og vil dekke kostnader de har i forbindelse 

med det på samme måte som for styremedlemmene. Dette innebærer at det ytes 
praksiskompensasjon for mandag, tirsdag og onsdag.  Styret foreslår at ALIS legger et 
ekstra møte til våruka i 2017 slik at de til sammen får tre fysiske møter og et telefonmøte, 
og styret tar ønsket om fire møter med i arbeidet med budsjettet for 2018. 
 

Sak 192/2016: Høring - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - 
gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv 
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 3. juni 2016 om endringer i EØS-
forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs 
yrkeskvalifikasjonsdirektiv 
 
Bakgrunn:  
Legeforeningen har mottatt invitasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet om 
endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av 
endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.  
 
Om høringen: HOD foreslår i dette høringsnotatet endringer i forskrift om autorisasjon, 
lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre 
EØS-land eller fra Sveits (EØS-forskriften). I forslaget videreføres dagens ordning for 
godkjenning av yrkesutøvere utdannet i andre EØS-stater. Det foreslås enkelte tillegg 
og justeringer som er nødvendige for å gjennomføre direktivets minstekrav. 
 
De interne høringsinstansene bes særlig om innspill på følgende punkter:  
 
1) Regulering av delvis adgang til yrkesutøvelse (høringsnotatet kapittel 11)  
 
2) Bestemmelser om profesjonskort (forskriftsforslaget §§ 20a til 20e og høringsnotatet 
kapittel 12) Det er foreløpig yrkene sykepleier, provisorfarmasøyt og fysioterapeut (i 
tillegg til eiendomsmegler og fjellfører), som omfattes av ordningen. Kommisjonen 
vurderer å innføre profesjonskort for blant annet yrkene lege og spesialsykepleier på et 
senere tidspunkt. Legeforeningen bør derfor allerede nå kommentere ordningen.  
 
3) Regulering av plikten til å varsle til andre lands myndigheter (forskriften § 28 og 
høringsnotatet kapittel 15)  
 
4) Regulering av språkkrav (høringsnotatets kapittel 14) 
 
 
Høringsfrist: 31. august 2016. Det bes om utsatt frist til 1. september  
 
Saken sluttbehandles på neste møte.  
 

Sak 193/2016: Høring - oppfølging av forslag i primærhelsetjenestemeldingen og 
oppgavemeldingen mv. 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 7. juni 2016 om 
oppfølging av forslag i primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen mv. 
 
Bakgrunn: 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt et høringsnotat med forslag til lovendringer 
i forbindelse med oppfølging av forslag i primærhelsetjenestemeldingen og 
oppgavemeldingen.  
 
Om forslaget: Høringsnotatet inneholder lovforslag knyttet til følgende oppgaver/tema:  
 
1) Krav om at kommunen må ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, 
helsesøster og jordmor (kap. 3.3). Helse- og omsorgstjenesteloven er i dag hovedsakelig 
profesjonsnøytral ved at den ikke lister opp spesifikke profesjoner som kommunen må 
ha knyttet til seg for å yte nødvendige helse- og omsorgstjenester. Regjeringen ønsker 
å endre dette og fikk tilslutning for forslaget fra Stortinget. Det tas sikte på at 
lovendringen skal tre i kraft 1. januar 2018. Det foreslås også å lovfeste at kommunene 
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skal ha psykolog, ergoterapeut og tannlege. For disse tre gruppene tas det sikte på at 
lovendringene først skal tre i kraft fra 1. januar 2020.   
 
2) Etablering av en forsøksordning hvor kommuner kan få ansvar for å drifte 
distriktspsykiatriske sentre (DPS) (kap. 4). Regjeringen ønsker å etablere en 
forsøksordning som innebærer at kommuner kan få ansvar for å drifte 
disktrikspsykiatriske sentre på vegne av et regionalt helseforetak som fortsatt skal 
beholde det lovpålagte sørge for-ansvaret.  
 
Legeforeningen er i mot dette forslaget. Det er laget et policydokument i samarbeid 
med Psykologforeningen og Mental helse ungdom. Fagmiljøene mener virkemiddelet 
er uegnet. Innsatsen for pasienter innen psykisk helse og rus trenger et reelt løft. Å 
gjennomføre en strukturell reform gjennom overføring av driftsansvaret til kommunen vil 
ha store ulemper og risiko som klart overstiger mulige positive konsekvenser. Slik bildet 
er i dag er risikoen og omkostningene ved et slikt forsøksprosjekt så stor at det må 
unngås. Policydokumentet er tilgjengelig på Legeforeningens nettsider.  
 
3) Krav til ledelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (kap. 3.4) I 
høringsnotatet diskuteres behovet for å tydeliggjøre krav til ledelse i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten. Forslaget må ifølge HOD sees i sammenheng med Helse- 
og omsorgsdepartementets forslag til ny forskrift om styringssystem i helse- og 
omsorgstjenesten. Forskriften er foreslått å skulle erstatte forskrift 20. desember 2002 nr. 
1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten og inneholder direkte og indirekte 
krav til ledelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Etter en helhetsvurdering 
har departementet kommet til at det på det nåværende tidspunkt ikke er 
formålstjenlig å også foreslå lovendringer for ytterligere å tydeliggjøre krav til ledelse i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
 
Sentralstyret har styrket medisinskfaglig ledelse i kommunene som et satsingsområde i 
inneværende periode. Sekretariatet imøteser innspill til hvordan man kan sikre bedre 
og tydeligere ledelse i kommunehelsetjenesten.  
 
4) Lovfesting av at kommunen skal ha veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten 
på tilsvarende måte som spesialisthelsetjenesten har overfor kommunene (kap. 3.3.) I 
Primærhelsetjenestemeldingen understrekes det at veiledning og kompetansedeling 
bidrar til bedre samhandling og kompetansebygging. Regjeringen ønsker derfor å 
innføre kommunal veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten. Den er i all hovedsak 
ment å tilsvare den veiledningsplikt som spesialisthelsetjenesten har overfor den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette innebærer blant annet at 
bestemmelsen retter seg mot helsepersonell som yter tjenester omfattet av helse- og 
omsorgstjenesteloven. Dette vil gjelde helsepersonell som er ansatt i kommunen, men 
også privatpraktiserende fastleger og fysioterapeuter. Veiledningsplikten skal gjelde 
"helsemessige forhold". Dette innebærer at plikten omfatter ethvert tiltak som angår 
pasienters fysiske eller psykiske helse.  
 
5) Tydeliggjøring av kommunens ansvar for pasient-, bruker- og pårørendeopplæring. 
I kap 3.5 foreslås det lovendringer for å tydeliggjøre ansvaret for pasient-, bruker- og 
pårørendeopplæring i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Kommunene 
pålegges å tilby nødvendig pårørendestøtte i form av avlastning, informasjon, 
opplæring og veiledning, og omsorgsstønad.  
 
6) Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og 
avverge vold og seksuelle overgrep (kap 3.6). Departementet hevder det er en uttalt 
oppfatning at vold og seksuelle overgrep i for liten grad avdekkes av helse- og 
omsorgstjenestene og at informasjon om dette i for liten grad videreformidles til politiet 
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og barnevernet. Departementet foreslår derfor at det innføres en ny bestemmelse i 
helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og 
tannhelsetjenesteloven. Bestemmelsene foreslås å omfatte: 1) Ansvar for å ha særlig 
oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være utsatt for, eller kan stå i 
fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. 2) Ansvar for å legge til rette for at 
tjenestene blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.  
 
7) Lovendringer som er nødvendige for å overføre ansvaret for tannhelsetjenester fra 
fylkeskommunene til kommunene. I kapittel 5 foreslås lovendringer som er nødvendig 
for å overføre ansvaret for tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene. 
 
8) Tydeliggjøring av kontaktlegeordningen for alle helseinstitusjoner som omfattes av 
spesialisthelsetjenesteloven. I kapittel 6 foreslås det en lovendring for å tydeliggjøre at 
alle helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven, skal ha plikt til å 
oppnevne kontaktlege for pasienter som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og 
som har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss 
varighet. Plikten til å oppnevne kontaktlege for disse pasientene er i dag pålagt 
helseforetaket.  
 
9) Tydeliggjøring av kommunens plikter når det gjelder psykososial beredskap og 
oppfølging. I kapittel 7 foreslås det en lovendring av helse- og omsorgstjenesteloven § 
for å tydeliggjøre kommunens plikter når det gjelder psykososial beredskap og 
oppfølging. Forslaget innebærer i all hovedsak presisering av gjeldende rett.  
 
Høringsfrist: 1. september 2016 
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Tom Ole Ørens skriver utkast til svar som ferdigbehandles på neste styremøte.  
 

Sak 194/2016: Høring – gjennomføring av EU-forordning nr. 536/2014 om klinisk 
utprøving av legemidler til mennesker 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 9. juni 2016 om 
gjennomføring av EU-forordning nr. 536/2014 om klinisk utprøving av legemidler til 
mennesker. 
 
Bakgrunn:  
På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet har Statens legemiddelverk sendt på 
høring forslag til gjennomføring av EU-forordning nr. 536/2014 om klinisk utprøvning av 
legemidler til mennesker. 
 
Om forordningen: Statens legemiddelverk skriver at det er en nedgang i kliniske 
legemiddelstudier i EØS. Fra 2007 til 2011 falt antallet søknader om kliniske utprøvinger i 
EU med 25 prosent, og kostnadene for å kunne gjennomføre slike utprøvinger har økt 
vesentlig. Et av hovedformålene med den nye forordningen er å gjøre EØS-området 
mer attraktivt for gjennomføring av kliniske utprøvinger. 
 
Forordningen få følgende konsekvenser: 
 
Krav til mer detaljerte søknader 
Det følger av forordningen at myndighetene i EU skal samarbeide i søknads- og 
godkjenningsprosessen for kliniske utprøvinger. Søknadsprosedyrene er forenklet ved at 
søker skal sende inn kun én søknad elektronisk via en EU-portal, og ikke sende søknad til 
hvert aktuelt medlemsland. Reguleringen av søknads-, godkjennings- og 
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endringsprosessene blir mer detaljert enn det som er situasjonen etter dagens 
regelverk. Forordningen gir detaljerte og omfattende bestemmelser om hvilke 
opplysninger en søknad om klinisk utprøving skal inneholde. Hovedkravet er at den skal 
inneholde det som er nødvendig for at myndighetene skal kunne gjennomføre den 
etiske og vitenskapelige vurderingen av studien. 
 
Ny type klinisk utprøving 
I det nye regelverket defineres en ny type klinisk utprøving, såkalt low-intervention 
clinical trial, som på noen punkter er underlagt mindre omfattende krav enn andre 
legemiddelutprøvinger.  
 
Ny EU-portal 
EU skal etablere en EU-portal hvor søknader om kliniske utprøvinger, tilsynsrapporter og 
annen informasjon skal publiseres. Innbyggerne i EU skal kunne hente informasjon om 
legemidler fra den nevnte EU-portalen. Det er videre fastsatt at det europeiske 
legemiddelkontoret (EMA) skal etablere en database beregnet på rapportering av 
bivirkninger, og det er også regulert hvordan og innen hvilke frister rapporteringen skal 
skje. Forordningen stiller krav til større åpenhet rundt kliniske utprøvinger. Studier med 
negativt resultat skal offentliggjøres. Dette kan bidra til å unngå gjentakelse av 
allerede utførte kliniske legemiddelstudier.  
 
Detaljerte krav om samtykke 
Forordningen regulerer deltakernes rettigheter i forkant av og under en klinisk 
utprøving. Forsøkspersonene skal informeres og avgi samtykke til deltakelsen. 
Forordningen gir detaljerte krav til det informerte samtykket, hvordan dette skal avgis 
og hvilken informasjon forsøkspersonen skal motta før han samtykker. Informasjonen 
skal blant annet gjøre forsøkspersonen i stand til å forstå den kliniske utprøvingens art, 
mål, nytte, konsekvenser, risikoer og ulemper. Samtykket kan når som helst trekkes 
tilbake.  
 
Økonomiske og administrative kostnader 
Forordningen fastsetter kortere frister for tilbakemelding på søknader om godkjenning 
av kliniske utprøvinger. I tillegg må Legemiddelverket og REK gi en samtidig 
tilbakemelding. Forordningen forutsetter at Legemiddelverket må utrede 
sikkerhetsinformasjon på vegne av fellesskapet, noe de ikke gjør i dag. REK er i dag 
organisert slik at de ikke vil klare å holde seg til forordningens stramme tidsfrister. Det er 
derfor behov for økte ressurser for å gjennomføre forsvarlig saksbehandling innen 
fristene. For å håndtere søknadene innen fristen, er det behov for en annen 
organisering av REK-arbeidet. Flere modeller er til vurdering, herunder opprettelsen av 
en egen legemiddelkomité eller en felles nordisk etisk komité. 
 
Legemiddelverket tar i dag 10 000 kroner for en søknad om klinisk utprøving fra 
kommersielle aktører, mens akademia ikke betaler. I forbindelse med 
forskningsetikkloven, ble det bestemt at behandling av medisinsk og helsefaglig 
forskning skal være fullfinansiert fra statens side, slik at REK ikke tar gebyr. Innføringen av 
ordningen er for Legemiddelverket vurdert å innebære årlige merkostnader på 3 
millioner kroner til utredning og koordinering av søknader i Norge, hovedsakelig 
grunnet behov for flere ansatte.  
 
Innføringen av ordningen er av REK vurdert å koste i alt 4,5 mill. kroner årlig til 
komitéarbeid, klagebehandling, sekretariat og administrasjon. Utgiftene vil bli dekket 
over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. 
 
Det gjøres oppmerksom på at gjennomføringen av en EU-forordning i liten grad vil 
kunne påvirkes av en høringsrunde. Høringen gir likevel en mulighet til å påpeke 
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eventuelle uønskede konsekvenser som helsemyndighetene og -sektoren bør være 
forberedt på.  
 
Høringsfrist: 12. august 2016 
 
Kari Sollien orienterte, og styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen da det er en fagmedisinsk sak.  
 

Sak 195/2016: Høring – forslag til endring i forskrift om salær til advokater mv. 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 14. juni 2016 om 
forslag til endring i forskrift om salær til advokater mv. 
 
Bakgrunn: 
Justisdepartementet har sendt et høringsnotat med forslag til endring i forskrift om 
salær til advokater mv. (salærforskriften). Departementet foreslår å endre regelen i 
salærforskriften §2 om godgjøring til sakkyndige. 
 
Foreslåtte endringer:  

1. Godtgjøring til sakkyndige reduseres til 4/5 av salærsats, med mindre 
vedkommende kan dokumentere utgifter til kontorhold og selvpensjonering 
tilsvarende 1/3 av inntektene. 

2. Departementet foreslår også å endre regelen for fraværsgodtgjørelse i 
salærforskriftens § 8, ved at godtgjørelsen endres fra full salærsats til halv 
salærsats. Departementet påpeker at en ikke er berettiget til 
fraværsgodtgjørelse dersom en utnytter reisetiden til inntektsgivende arbeid. 
Ved arbeid som innebærer krav på godtgjørelse vil man ha krav på full 
salærsats selv om dette arbeidet gjøres på reise. 
 

Høringsfrist: 28. juni 2016 
 
Kari Sollien hadde sendt forslag svar til styret før møtet.  Sollien orienterte om saken, og  
styret drøftet den.  
 
Vedtak: Kari Solliens svar sendes inn. 
 

Sak 197/2016: Høring til forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 17. juni 2016 om 
høring til forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem 
 
Bakgrunn: 
Høringsnotatet inneholder forslag om en plikt for kommunene til å gjennomføre årlig 
legemiddelgjennomgang for alle beboere i sykehjem. Plikten medfører at kommunen 
skal sørge for en systematisk gjennomgang av pasientens legemidler på de 
sykehjemmene som driftes i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven. Gjennom 
plikten pålegges kommunene å sette i verk systematiske tiltak som sikrer at 
legemiddelgjennomgang i sykehjem planlegges, gjennomføres, evalueres og 
korrigeres i samsvar med krav fastsatt i relevant lov og forskrift.  
 
Den systematiske gjennomgangen skal sørge for en gjennomgang av pasientens 
totale antall legemidler basert på en samstemt legemiddelliste fra aktuelle 
behandlingsnivå, samt relevante kliniske opplysninger. Dette for å sikre hensiktsmessig 
bruk og å forebygge pasientskader og legemiddelrelaterte problemer. 
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Legemiddelgjennomgangen skal gjennomføres minst en gang per kalenderår, men 
må gjennomføres med større hyppighet dersom hensynet til forsvarlighetskravet gjør 
dette nødvendig. Høringsinstansene kan gjerne komme med innspill til alternativ 
intervall for legemiddelgjennomgangen. 
 
Høringsfrist: 2. september 2016 
 
Styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen da det er en fagsak.  
 

Sak 198/2016: Uttalelse til Akademikerne: underveisvurdering av IA-avtalen 

 
Vedlagt innkallingen fulgte Legeforeningens uttalelse med underveisvurdering av IA-
avtalen til Akademikerne til orientering. 
 
Kari Sollien orienterte.  
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 

Sak 199/216: Pensjon – legevakt 

 
 Allmennlegeforeningen og Legeforeningen hadde mottatt en henvendelse fra 1. 

landsrådet i Østfold av 10. juni 2016 om pensjon på legevakt.  
 
 Vedlagt innkallingen fulgte e-posten svaret fra Legeforeningen. Styret drøftet saken. 
 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering da den er besvart av Legeforeningen.  
 

 

Sak 200/2016: Mediebildet, Allmennlegeforeningens nettside og sosiale medier 

 
Styret drøftet mediebildet, nettsiden og Facebook. 
 
Medlemsbrev: questbakcer, førerkortsaken og forhandlingene   
 

Sak 201/2016: Politisk time 

 
 LSA sitt årsmøte 
 Møte på Folkehelseinstituttet-  innspillsmøte om vaksinasjon – se tidligere referat 

Christina  
 Møte om kompetansesenter mot vold mot barn og unge 
 Livmorhalskreftprogrammet  
 Møte om e-resept 
 Styringsgruppemøte EPJ-løftet – Camilla Fagerholt følger opp slik at det 

organiseres et møte for referansegruppa før 22. august  
 Møte ang status for prosjekt kvalitet i reseptformidleren 
 Samarbeid rundt hjertesvikt  
 Møte i Allmennmedisinsk utdanningsutvalg  
 Prosjektgruppa ledelse i primærhelsetjenesten  
 Møte om felles foretrukket samarbeid mellom fastlege og fysioterapeuter  
 Dosier – hvem skal eie for allmennlegene  
 Samarbeid med Helsedirektoratet  
 Møte med Revmatikerforbundet – hvordan samarbeide mer om pasientene  
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 Woncha – møte  
 Ledelseskurset 
 Nordisk ledermøte  
 Seminar om samhandlingsreformen 
 Riksrevisjonen vil se på henvisninger og henvisningsverktøy 
 Møter med KS om uenighetsprotokoller – særavtalen 
 Valgkomiteen inviteres til julemøte  
 En innbygger en journal – prosjekt i helse midt.  
 Prosjekter i epj løst lagt ned alternative driftsformer og rønken: fellers termologi 

for resultater prøvesvar 
 Valg i akademikerne  

 

Sak 202/2016: Femten år med fastlegeordningen, hva nå? 

 
Allmennlegeforeningen hadde sendt ut invitasjon til seminaret om fastlegeordningen 
på e-post, lagt ut på nettsiden og publisert flere ganger på Facebook.  
 
NFA skal sende ut medlemsbrev med en påminnelse. I tillegg har Helen Brandstorp 
jobbet aktivt i miljøet. Per 21. juni 2016 var det ca. 25 påmeldte i tillegg til styrere og 
forelesere. 
 
Styret drøftet hva som kan gjøres for å rekruttere flere deltakere.  
 
Vedtak: Førstelandsrådene, ALIS og leder for fylkesavdelingslederne inviteres.   
 
 

Sak 203/2016: Diskusjonsnotat juni 2016 om fastlegekontoret som pliktsubjekt 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte diskusjonsnotat utarbeidet av Kari Sollien. 
 

Kari Sollien orienterte.  
 

Sak 204/2016: Høring - Forslag til selvdeklareringsordning for mobile helseapplikasjoner 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 17. juni 2016 fra Legeforeningen om 
høring - Forslag til selvdeklareringsordning for mobile helseapplikasjoner.  
 
Styrt diskuterte saken.  
 
Vedtak: Nils Kristian Klev besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret.    
 

Sak 206/2016: Høring - veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 21. juni 2016 fra Legeforeningen om 
høring – veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.  
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 207/2016: Høring - innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling 
av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m. 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 23. juni 2016 fra Legeforeningen om 
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høring - innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av 
sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m. 
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  


