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Godkjent 9. mai 2016 
 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  
I 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 

Dato:   Onsdag 27. april 2016 

 

Møtested: Stavanger 
 

Deltakere:  Kari Sollien, leder 

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

 
Forfall:  Egil Johannesen 

  

Referent:  Camilla Fagerholt 
 
 

 

Sak 105/2016: Leders ti minutter 

 Styremøte og kontaktmøte med Noklus.  

 Første møte i den nye arbeidsgruppen knyttet til ledelse i primærhelsetjenesten, 
sentralstyrets satsingsområde.  

 Styringsgruppemøte om beslutningsstøtte for sykemeldere, og lansering av den 
samme beslutningsstøtten 

 Møte med prosjektlederne for utvikling av "grønne legekontor". Det foregår en 
pilot i Østfold der to legekontor blir sertifiserte milljøfyrtårn. Prosjektrapporten blir 
klar i begynnelsen av mai 

 Møte i arbeidsgruppen for satsingsområdet til sentralstyret, SOL 
 Stortingshøring om nasjonal strategi for å redusere alkoholskader 
 Kontaktmøte med apotekforeningen 
 Orienteringsmøte om legeforeningens nye nettside som skal være ferdig til 

desember. 
 Styremøte i Norsk forening for allmennmedisin 
 Overlegeforeningens årsmøte på Svalbard 
 Yngre legers forenings årsmøte i Kristiansand med lansering av deres nye 

nettmagasin yngreleger.no. Jeg er intervjuet i første utgave.  
 Tariffutvalgsmøte.  
 Felles ledermøte i Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin 
 Møter i Akademikerne K angående hovedstariffavtaleforhandlingene. Det har 

vært oppstart av forhandlingr i Oslo hvor jeg sitter i delegasjonen. Det er 
forhandlingsfrist midnatt natt til 1.5. 

 Møte i den interne gruppen på legenes hus som jobber med saker knyttet til 

http://yngreleger.no/
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primærhelsetjenesten 

 Sentralstyremøte.  
 Intervju av det svenske legetidsskriftet. De kommer med en stor sak om den 

norske fastlegeordningen.  
 Leders tale på landsrådsmøtet.  
 Valg av leder i Akademikerne  

 

Sak 106/2016: Referat fra styremøtet 16. mars 2016 

 
 Utkast til referat fra styremøtet 16. mars 2016 fulgte vedlagt. 
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

Sak 108/2016: Våruka 

 
 Camilla Fagerholt orienterte:  
 
Det er totalt 387 påmeldte til Våruka. 
 

 Grunnkurs A: 104 - fullt 
 Grunnkurs D: 49 - fullt 
 Ledelseskurs: 44 - fullt 
 Kurs i helsepolitikk: 80 
 Kurs i akutt sosialmedisin: 27 
 Kurs i fysikalsk medisin: 46 - fullt 
 HMS: 21 

 
Status sosiale arrangementer: 
 Mandag: 83 
 Tirsdag: middag: 82. Gruvene: 71 
 Onsdag: 74 
 Torsdag: 101 

 
 

Sak 109/2016 Rogaland Media kommer kl 12:30 for å presentere sitt prosjekt "Tidsskriftet 
Fastlegen" 

 
Andreas Høy Knudsen og en person kom fra Rogaland Media.  
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Kari Sollien besvarer henvendelsen.   

 

Sak 111/2016: Aksjeoppgaven 2015 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte til orientering aksjeoppgaven for 2015 fra skatteetaten.  
 
 Vedtak: Styret tok aksjeoppgaven til orientering.  
 

Sak 112/2016: Arbeidsprogrammet 

  
Styret gikk gjennom arbeidsprogrammet, og den enkelte rapporterer kort om status for 
det punktet de har hovedansvar for:  
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 Fastlegen som sentral samarbeidspartner i kommunehelsetjenesten: Nils Kristian 

Klev 
 Allmennlegen som viktig premissleverandør i samarbeidet med 

spesialisthelsetjenesten: Tom Ole Øren 
 Spesialistutdanningen i allmennmedisin – på allmennmedisinens premisser: 

Christina Fredheim 
 Synliggjøre allmennlegens viktigste rolle for kommunale beslutningstagere: 

Kjartan Olafsson 
 Fastleger i ledelse – bedre primærhelsetjenester: Kirsten Rokstad 
 Helse IT inn i fremtiden: Egil Johannesen  
 Bedre pasienttilbud og bedre arbeidsmiljø gjennom utvikling av 

fastlegeordningen: Sidsel Mordt Andreassen. 
 

 Vedlagt innkallingen fulgte arbeidsprogrammet. 
 

Sak 113/2016: Finansieringsdokumentet 

 
Vedlagt innkallingen fulgte redigert versjon av finansieringsdokumentet.  
 
Sidsel Mordt Andreassen orienterte. (16/2518). Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Sidsel Mordt Andreassen jobber videre med finansieringsdokumentet i tråd 
med diskusjonen i styret.  
 

 

Sak 114/2016: Taksbrukundersøkelsen (TBU) for avtaleåret 2015/2016 

 
TBU for avtaleåret 2015/2016 var lastet opp i arbeidsrommet. Sekretariatet i 
Legeforeningen har ikke hatt tid til å lage en analyse av dataene ennå, men det vil 
komme senere. 
 
Kari Sollien orienterte.  
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 

Sak 115/2016: Evaluering Geilokurset 

 
Vedlagt innkallingen fulgte evaluering av Geilokurset. Evalueringen er også sendt 
kurskomiteen. 
 
Styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Styret tok evalueringen til orientering.   
 

Sak 116/2016: Honorering hovedkomiteen primærmedisinsk uke (PMU) 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 13. januar 2016 fra leder av 

hovedkomiteen til PMU hvor det fremgår at det er et behov for presisering av vedtaket 
om honorering av hovedkomiteen til PMU. 

 
Vedtak:  

 Leder av hovedkomiteen får honorar tilsvarende inntil 26 praksiskompensasjoner 
for hvert PMU. 

 Sekretær for PMU får et honorer tilsvarende 3,5 praksiskompensasjoner per år 
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 Medlemmer av hovedkomiteen som er fastleger og driver fastlegepraksis får et 

honorar tilsvarende en praksiskompensasjon for hvert PMU 
 

Sak 117/2016: Engelsk navn på ALIS – allmennleger i spesialisering 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 11. februar 2016 fra ALIS om engelsk 

navn på utvalget.  
 
 ALIS-utvalget foreslår: Norwegian Committee for General Practitioners in specialist 

training. 
 
 Forslag fra Tor Carlsen: Norwegian Committe for General Practitioners in training. 
 
 Vedtak: Det engelske navnet på ALIS er Norwegian Committee for General 

Practitioners in specialist training. 
 

Sak 118/2016: ALIS-kveld under Primærmedisinsk uke (PMU) 2016 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en henvendelse fra ALIS av 12. april 2016 hvor 

de ber om midler til å arrangere ALIS-kveld under PMU 2016.  
 

Til ALIS-kveld under Nidaroskongressen bidro AF og NFA med kr 7500,- hver. Kari Sollien 
kontakter ALIS og ber dem lage et tentativt budsjett med antall og pris. 

 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen dekker ½ parten av maten på ALIS kveld på PMU 

under forutsetning av at Norsk forening for allmennmedisin dekker den andre ½ parten 
av maten. 

 

Sak 119/2016: Kandidater til styringsgruppe for Norm for informasjonssikkerhet 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 18. mars 2016 fra Legeforeningen 

hvor det bes om kandidater til styringsgruppe for Norm for informasjonssikkerhet.  
 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Christina Fredheim som kandidat til 

styringsgruppen for norm for informasjonssikkerhet.  
 

Sak 120/2016: Veiledet tjeneste for allmennleger 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 7. april 2016 fra Helse- og 

omsorgsdepartementet med revidert rundskriv om veiledet tjeneste for allmennleger.  
 

Det er ingen endringer av betydning i det nye rundskrivet. Endringene innebærer bare 
implementering og presisering av det som tidligere har fremkommet i diverse brev fra 
Helse- og omsorgsdepartementet samt det som har vært vanlig praksis.  

 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 

Sak 121/2016: Søknad om tilskudd til konferanse om helsejournalistikk, fra Nordland 
legeforening 
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 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Nordland Legeforening av 21. april 

2016 med søknad om støtte til en konferanse om helsejournalistikk. Vedlagt følger brev, 
presentasjon og budsjett. 

 
 Styret drøftet saken. 
 
 Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer henvendelsen med at Allmennlegeforeningen ikke 

kan bidra. 
 

Sak 122/2016: Invitasjon til Namf/NFAM årsmøte 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon til årsmøte i Norsk arbeidsmedisinsk 

forening (Namf) og Norsk forening for arbeidsmedisin (NFAM). 
 
 Da årsmøtet er samtidig med Våruka er invitasjonen besvart med at 

Allmennlegeforeningen dessverre ikke kan komme.  
 

Sak 123/2016: Styrking av kommunikasjon - yrkesforeningene 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 1. april 2016 om 

styrking av kommunikasjonsbistanden til yrkesforeningene. 
 
Saken var ferdig behandlet per e-post ved at Allmennlegeforeningen ønsker å delta i 
styrking av kommunikasjonsbistanden til yrkesforeningene. 
 
 

Sak124/2016: Kravsinvitasjon - forhandling om landsoverenskomstene i Virke 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra legeforeningen av 21. april 2016 om 

kravsinvitasjon - forhandling om landsoverenskomstene i Virke. 
 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke krav til forhandlingen om 

landsoverenskomstene i Virke. 
 

Sak 125/2016: Aldersvurdering av enslige, mindreårige asylsøkere 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 16. mars 2016 fra Legeforeningen om 

aldersvurdering av enslige, mindreårige asylsøkere.  
 
 I brevet minnes det om sentralstyrets vedtak fra 2010 om at leger ikke bør delta i 

aldersvurdering av mindreårige, enslige asylsøkere basert på røntgen av håndrot. 
 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Saken omtales i neste medlemsbrev.  
 

Sak 126/2016: Helsehjelp til flyktninger i kommunene 

 
Legeforeningen ønsker å kartlegge hvordan helsehjelp til flyktninger blir håndtert i 
kommunen. 
 

 Vedlagt innkallingen fulgte e-post av 18. april 2016 sendt AFs 1.landsråder hvor de blir 
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bedt om å svare på noen spørsmål om temaet. 

 
 Styret drøftet saken. 
 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 

Sak 127/2016: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 29. februar 2016 om nasjonal faglig 
retningslinje for diabetes. Saken ble utsatt fra styremøtet 16. mars 2016, og Kjartan 
Olafsson forbereder saken til styremøtet.  
 
Bakgrunn:  
Legeforeningen hadde mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig 
retningslinje for diabetes.   
 
Ny nasjonal faglig retningslinje for diabetes vil erstatte gjeldende nasjonale faglige 
retningslinje for «Forebygging, diagnostikk og behandling av diabetes» (IS-1674) fra 
2009.  
 
Merk at retningslinjene ikke omfatter  
• personer under 18 år  
• svangerskapsdiabetes  
 
Om retningslinjen: Hovedmålgruppen for retningslinjen er fastleger og annet 
helsepersonell ansatt i kommunale helse- og omsorgstjenester, og beslutningstakere i 
helse- og omsorgsadministrasjon både kommunalt og regionalt. I revisjonen er det lagt 
vekt på å beskrive henvisnings- og samhandlingsrutiner med spesialisthelsetjenesten 
med den hensikt å styrke fastlegers kompetanse og trygghet i å håndtere stadig flere 
pasienter med diabetes og annen kronisk sykdom som hovedsakelig følges i 
kommunene. Denne avgrensningen fører også til at hovedvekten av anbefalingene 
gjelder personer med diabetes type 2. 
 
Helsedirektoratet har sendt høringen direkte til flere av Legeforeningens 
organisasjonsledd. 
 
Sekretariatet anmoder disse om å sende kopi av sin høringsuttalelse til sekretariatet 
innen internfristen, slik at organisasjonsleddenes synspunkter kan tas med i utkast til 
Legeforeningens høringsuttalelse som skal vedtas av sentralstyret.  
 
Høringsfrist: 6. mai 2016  
 
Styret drøftet saken.  
 

 Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 128/2016: Høring – NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til 
kunnskapsøkonomi 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 17. mars 2016 fra Legeforeningen om 
høring – NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi.  

 
 Bakgrunn: 

Legeforeningen har mottatt høring fra Finansdepartementet om NOU 2016: 3 Ved et 
vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi. 
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Om utredningen: Produktivitetskommisjonen ble opprettet 7. februar 2014 av 
Regjeringen Solberg. Kommisjonen har hatt som mandat å vurdere 
produktivitetsutviklingen i Norge og se nærmere på årsaker til at veksten har vært 
svakere de senere årene. Kommisjonen skulle også peke på områder der 
myndighetene bør iverksette tiltak eller justere politikken for å øke produktiviteten. 
Dette kommisjonens andre utredning. 
 
Les Legeforeningens høringsuttalelse til produktivitetskommisjonens første delrapport   
 
I rapporten har kommisjonen konsentrert seg om langsiktig produktivitetsvekst og 
behandlet tre områder: 
1) forskning, innovasjon og adopsjon 
2) bedre bruk av arbeidskraftressursene  
3) tiltak for økt effektivitet i offentlig sektor 
 
Det er særlig kapittel 6 om arbeidsmarked i omstilling, kapittel 7 om økt effektivitet i 
offentlig sektor, som er relevante, og noe fra kapittel 5 om forskning, innovasjon og 
adopsjon. 
 
Sekretariatet er særlig interessert i tilbakemeldinger om rapporten gir en dekkende 
analyse av problemstillingene, og særlig de som er relevante for helsesektoren. Vi er 
også interessert i en vurdering av om tiltakene i rapporten "treffer" på det som er 
dagens utfordringer i helsetjenesten.   

 
 Høringsfrist: 30. mars 2016 

 
Høringen hadde frist før styremøte og ble behandlet via e-post og besvart innen fristen. 

 
   

Sak 129/2016: Intern høring - Rapport fra arbeidsgruppe i Legeforeningen om variasjon, 
over- og underforbruk i helsetjenesten 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 31. mars 2016 
om rapport fra arbeidsgruppe i Legeforeningen om variasjon, over- og underforbruk i 
helsetjenesten.  
 
Bakgrunn:  
En arbeidsgruppe i Legeforeningen har levert et rapportutkast som tar for seg temaene 
over- og underdiagnostikk, over- og underbehandling og variasjon i helsetjenesten. 
Formålet med rapporten er å utvikle Legeforeningens politikk på disse områdene. 
Rapporten vil danne bakgrunn for en diskusjon i landsstyret i mai om de samme 
temaene. 
 
Legeforeningen ønsker tilbakemelding fra organisasjonsleddene på det generelle 
innholdet i rapporten, og ber spesielt om at følgende deler kommenteres: 
 
• Om rapporten beskriver temaene på en realistisk og balansert måte.  
• Hvorvidt tiltakene (kapittel 7) er hensiktsmessige og svarer på utfordringene som blir 
beskrevet i de foregående kapitlene. Vi inviterer også organisasjonsleddene til å 
komme med konkrete forslag på tiltak Legeforeningen bør fremme.  
 
Høringsfrist: 6. juni 2016 
 
Styret drøftet saken.  
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Vedtak: Kirsten Rokstad skriver utkast til svar som ferdigbehandles på styremøtet 9. mai 
2016. 
 

Sak 130/2016: Høring - Ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 1. april 2016 om 
ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus.  
 
Bakgrunn:  
Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om ny legespesialitet knyttet til 
akuttmottakene i sykehus. Bakgrunnen for at Helsedirektoratet foreslår en ny spesialitet, 
er at det ifølge direktoratet har vært utfordringer i akuttmottakene; at pasientene blir 
liggende for lenge uten legetilsyn fordi leger som har vakt i akuttmottak er ansatt på 
andre avdelinger, manglende ansvar for pasientens forløp og mangel på diagnostisk 
kompetanse i front.  Det kan føre til at blir sendt til feil spesialisert enhet. En av årsakene 
til dette har vært mangel på medisinskfaglig ledelse og god organisering av 
akuttmottaket. Den nye spesialiteten er ifølge Hdir ment å bidra til:  
• at pasientene i større grad blir riktig og raskt diagnostisert, henvist til riktig forløp evt. 
om mulig ferdigbehandles i akuttmottakene • at akuttmottakene får tilpasset 
kompetanse, både faglig, ledelsesmessig og organisatorisk • at akuttmottak blir en 
faglig mer attraktiv lærings- og arbeidsarena for leger I tillegg til de punkter 
Helsedirektoratet ønsker belyst, ber Legeforeningen høringsinstansene særskilt vurdere 
og kommentere noen utvalgte spørsmål i vårt høringsbrev. 
 
Høringsfrist: 27. mai 2016 
 
Styret drøftet saken. 
 

Vedtak: Kari Sollien skriver utkast til svar som behandles på styremøte 23. mai 2016.   
 

Sak 131/2016: Høring - Innspill til handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021) 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 1. april 2016 om 
innspill til handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021).  
 
Bakgrunn: 
Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om innspill til handlingsplan for 
bedre kosthold (2017–2021). 
 
Regjeringen har startet arbeidet med å lage en ny nasjonal handlingsplan for bedre 
kosthold. Handlingsplanen skal inneholde konkrete tiltak for å fremme et sunt og variert 
kosthold i befolkningen. Barn, unge og eldre er de viktigste målgruppene. 
 
Subject: RE: Internt notat - 
I handlingsplanen vil regjeringen blant annet løfte fram disse områdene: 
• Samarbeid med matvarebransjen 
• Kommunikasjon om et sunt og variert kosthold • Styrke praktiske ferdigheter i 
matlaging og skape mestring for alle • Gode mat- og måltidsordninger i skole og 
barnehage • Måltidsarenaer  
 
Helsedirektoratet ønsker innspill til videreutvikling av pågående arbeid, nye tiltak eller til 
nye innsatsområder. 
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Legeforeningen ber om innspill til aktuelle tiltak i barnehage, skole, arbeidsplassen, 
men også strukturelle tiltak som pris og avgiftspolitikk. I tillegg ber sekretariatet om 
forslag til hva helsetjenesten og helsepersonell kan bidra med. Se også 
Legeforeningens policynotat Kosthold - sunne valg må gjøres enklere og 
statusrapporten om forebyggende og helsefremmende arbeid.  
 
Høringsfrist: 28. april 2016 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen svarer ikke på denne høringen. 
 

Sak 132/2016: Høring - forslag til ny lov om statens ansatte 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 5. april 2016 om 
forslag til ny lov om statens ansatte.  
 
Bakgrunn: 
Legeforeningen har mottatt høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
om forslag til ny lov om statens ansatte. 
 
Om høringen: Forslaget innebærer at lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn 
m.m. (tjenestemannsloven) oppheves. Høringsnotatet er i hovedsak en oppfølging av 
Tjenestemannslovutvalgets rapport.  
 
Regjeringen sier de viderefører et sterkt stillingsvern, kollegiale organer skal ha ansvaret 
for å tilsette og si opp arbeidstakerne. Samtidig strammer de inn på reglene om 
midlertidig tilsetting og foreslår blant annet at fast ansettelse må tilbys etter tre år – mot 
fire år i dag. Forslaget innebærer også en harmonisering med arbeidsmiljøloven, for 
eksempel når det gjelder prøvetid og oppsigelse. Samtidig som statens behov for noen 
særskilte løsninger beholdes for å ivareta tilliten til forvaltningen. Det foreslås å lovfeste 
kvalifikasjonsprinsippet for å sikre at den best kvalifiserte søkeren ansettes i stillinger i 
staten.   
Les om høringen   
 
Høringsfrist: 23. mai 2016  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen svarer ikke på denne høringen. 
 

Sak 133/2016: Høring av forskriftsendringer for innføring av opphentingsprogram for 
HPV vaksinen 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 6. april 2016 fra Legeforeningen om 
høring av forskriftsendringer for innføring av opphentingsprogram for HPV-vaksinen.  
 
Bakgrunn: Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om 
forskriftsendringer for innføring av opphentingsprogram for HPV-vaksinen. 
 
Om høringen: Fra skoleåret 2009–2010 ble vaksinen mot humant papillomavirus (HPV) 
tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter i 7. klasse med det formål å 
forebygge livmorhalskreft. Nasjonalt Folkehelseinstitutt har i ettertid anbefalt at det 
legges til rette for opphenting av vaksine mot HPV for jenter/kvinner opp til 26 år. 
Stortinget besluttet høsten 2015 at det skal innføres et opphentingsprogram. 
Endringene som foreslås i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram vil gi jenter/kvinner 
opp til 26 år rett til HPV-vaksine gjennom opphentingsprogrammet, samt gi 
kommunene plikt til å tilby vaksinen.  
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Legeforeningen imøteser særlig innspill til hvordan dette vil påvirke 
kommunehelsetjenesten, herunder fastlegene.  
 
Høringsfrist: 28. april 2016 

 
Saken var ferdigbehandlet per e-post før styremøtet på grunn av fristen.  
 
Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin hadde levert felles svar 
før møtet.  
 

Sak 134/2016: Høring - Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 8. april 2016 om 
nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten. (16/2422) 
 
Legeforeningen beklager at høringen - Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i 
helsetjenesten ikke kom som e-post varsel 5. april pga tekniske problemer. 
 
Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal strategi for  
persontilpasset medisin i helsetjenesten.  
 
Om høringen: Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og  
omsorgsdepartementet utarbeidet utkast til nasjonal strategi for persontilpasset  
medisin. I Norge i dag er persontilpasset medisin allerede tatt i klinisk bruk  
på enkelte områder, hovedsakelig innen spesialisthelsetjenesten. Ifølge  
Helsedirektoratet er det imidlertid lokale og regionale forskjeller i kompetanse  
og teknologiløsninger, noe som medfører ulikheter i tilbudet til pasientene. Feltet blir i 
stor grad drevet av forskning og teknologiutvikling. Dette gir både muligheter og 
utfordringer for helsetjenesten. Overordnet målsetning for strategien er derfor en 
nasjonal samordnet utvikling og implementering i helsetjenesten. Strategien peker på 
områdene kompetanse og informasjon,  
normering, helseregistre, IKT og forskning og innovasjon. Innen hvert område gis  
det anbefalinger for å videreutvikle feltet.  

 
 
Høringsfrist: 25. april 2016 
 
Tom Ole Øren forbereder et svar til styremøtet 27. april 2016. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen svarer ikke på denne høringen 
 

Sak 135/2016 Høring - IHE XDS profil for metadata 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 14. april 2016 om 
IHE XDS profil for metadata.  
 
Bakgrunn:  
Legeforeningen har mottatt høring fra Direktoratet for e-helse om IHE XDS profil for 
metadata. 
 
Om høringen: IHE XDS er en internasjonal spesifikasjon fra IHE for å utveksle dokumenter 
mellom virksomheter. Bakgrunnen for å lage en norsk profil av metadataene er at IHE 
XDS er i ferd med å tas i bruk i Norge innenfor flere områder og ser på XDS som en 
potensiell løsning. Et eksempel på bruk av IHE XDS i Norge er for å gi innbyggere innsyn i 
egne journaldokumenter via innbyggerportalen på helsenorge.no. 
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Målgruppen for dokumentet er todelt: Den ene hovedgruppen er primært 
leverandører og andre virksomheter eller miljøer som skal implementere eller innføre 
XDS-løsninger. Den andre hovedgruppen er sluttbrukere (inkludert helsepersonell) som 
er aktuelle for å anvende XDS for eksempel for å søke etter aktuelle dokumenter. For å 
få en god vurdering av profilen er det derfor ønskelig å trekke inn både teknologisk og 
helsefaglig kompetanse. 
 
Tilbakemelding fra foreningene: Sekretariatet ser at høringen er av teknisk karakter, og 
understreker at det er opp til foreningene å selv vurdere høringens relevans.  
 
Foreningsleddene bes spesielt vurdere om foreslåtte avgrensninger vil gi utfordringer 
hvis standarden kommer i klinisk bruk, altså om det finnes behov for spesifikasjonene 
som i forslaget er definert til å ikke inngå i den norske profilen. For øvrig ber Direktoratet 
for e-helse om tilbakemelding på forslag til kodeverk, om attributter er hensiktsmessige 
og om andre detaljer som foreningsleddene bør vurdere. Generelt ønskes det 
tilbakemelding på alle deler av utkastet til XDS metadataprofil.  
 
Spesielt ønskes det tilbakemelding på følgende områder i profilen:  
1. Attributter generelt:  
a. Er kravene til bruken av de ulike attributtene hensiktsmessig (dvs. hvilke attributt som 
er angitt som obligatoriske, valgfrie og de som ikke skal brukes)?  
2. Kodeverk generelt:  
a. Er det andre kodeverk enn de som er oppgitt som er aktuelle å bruke i XDS-profilen?  
3. Attributtet eventCodeList 
a. Vi ønsker innspill på om det kan være aktuelt med andre kodeverk i noen tilfeller, 
f.eks. Norsk Laboratoriekodeverk (7280) eller Norsk patologikodeverk (7010, kodeverket 
er under revisjon).  
4. Attributtet formatCode 
a. Det ønskes tilbakemelding på om foreslått URN-format virker hensiktsmessig b. Det 
ønskes tilbakemelding om andre koder som det er nødvendig å inkludere i denne listen 
5. Attributtet intendedRecipient a. Dette attributtet er ikke foreslått brukt i den norske 
profilen. Er det likevel behov for å bruke dette attributtet i noen sammenhenger?  
6. Attributtet sourcePatientInfo 
a. Er det nødvendig å inkludere fødselsdato og kjønn i dette attributtet? Fødselsdato 
og kjønn er beskrevet som anbefalt i IHE-spesifikasjonen, men dette er det sannsynligvis 
ikke behov for i Norge da det forutsettes at enten fødselsnummer eller D-nummer er 
opplyst i attributtet patientID.  
7. Attributtene classCode og typeCode og kodeverk for dokumenttyper a. Bruk av 
attributtene classCode og typeCode er nært knyttet for å angi dokumentgruppe og 
dokumenttype. I Vedlegg B i XDS-profilen er det foreslått utkast til et kodeverk for 
dokumenttyper som brukes i attributtene classCode og typeCode. Det ønskes 
tilbakemelding på om forslaget til kodeverk brukt i classCode og typeCode dekker 
behovene eller om det er andre dokumentgrupper/dokumenttyper som må dekkes av 
kodeverket.   
 
Høringsfrist: 9. mai 2016 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen svarer ikke på denne høringen. 
 
 

Sak 136/2016: Mediebildet, Allmennlegeforeningens nettside og sosiale medier 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte oversikt over treff på nettsiden og Facebook siste periode. 

Styret drøfter mediebildet, nettsiden og Facebook. 
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Vedtak: Styret drøftet mediebildet. Konklusjon det skal publiseres aktuelle saker i 
forbindelse med Våruka. 
 

Sak 137/2015: Politisk time 

 
 Møte i Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (KUP). 
 Styringsgruppemøte EPJ-løftet 
 Arbeidsmøte manglende oppdatering av RF  
 Møte i e-helse vedrørende konseptvalg for ehelsekort for gravide.  
 Kjartan Olafsson er valgt inn i UEMOs utvalg om E-helse.  
 Kjartan Olafsson er oppnevnt for Legeforeningen til produktstyret til Helsenorge. 
 Møte i gruppen i Helse- og omsorgsdepartementet om "en innbygger en 

journal".  
 Møter i tunusrådet  
 Møte i gruppen som lager nettkurs – tilrettelegging for grunnkurs B  
 Tariffutvalget 
 Questbacken utført i samarbeid med Overlegeforeningen om samarbeid 

fastleger og sykehus  
 Ledermøte Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin  
 Emnekurs i om søvnvansker. 
 Møte i Helsedirektoratet om førerkort.  
 Møte med fysioterapeuter.  
 Styremøter i Allmennmedisinsk forskingsfond. 
 Møte i Helsedirektoratet om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)   
 Årsmøte til medisinerstudentene i Tromsø 
 Møte med Helsedirektoratet om snus og gravide 
 Møte i København med de andre collegene 
 Møte i Førde om rekruttering 
 Møte med Trinnvis om medlemsfordeler  
 Møte om satsisingsområde III ledelse i primærhelsetjenesten  
 Møte i Allmennmedisinsk forskningsutvalg  
 Raskere tilbake   
 Regionalt kompetansesenter for vold mot barn og unge 
 Deltatt i møte i Perinatalkomiteen  

 
 
 


