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Godkjent 1. desember 2015 
 
 
 
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  
I 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 

 

Dato:   Mandag 2. november 2015 

 

Møtested: Gjøvik 
 

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 274/2015: Leders ti minutter 

 
 Kari Sollien orienterte:  

 Om primærhelsemeldingen: 
o Høring på Stortinget  
o Møte med Sykepleierforbundet  
o Rapporten med kunnskapsgjennomgang  
o Innlegg på en samling for praksiskonsulenter med Petter Øgard som 

motdebatant 
o Innlegg sammen med Anders Grimsmo for samfunnsmedisinerne på 

Sundvollenseminaret  
 Det årlige hurtigruteseminaret som samler tillitsvalgte i region midt og nord. 

o Diskusjoner om aktuelle tema som prioritering, primærhelsemeldingen 
og helse og sykehusplan.  

o Tillitsvalgtkurs blant annet med gjennomgang av særavtalen.  
 Møte i Helsedirektoratet om implementering av beslutningsstøtte ved 

sykemelding.  
 Informasjonsmøte om utvikling av statistikkmodulen til NAV der du kan få 

informasjon om egen sykemeldingspraksis. 
 Møte med KS om oppfølging av protokollen om bemanningsnormer på 

legevakt  
 Arbeid i forbindelse med statsbudsjettet. 
 Orienteringsmøte hos helseministeren om pakkeforløp i psykiatrien. 
 Møte med tillitsvalgte allmennleger i Akershus på legenes hus. 
 Møte i over- og underbehandlingsgruppen 
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 Praksiskompensasjonssaken 
 Spørsmål om yrkesforeningstilhørighet for de nye stillingene som 

legespesialister. 
 

Sak 275/2015: Referat fra styremøtet 24. – 25. september 2015 

 
 Utkast til referat fra styremøte 24. – 25. september 2015 fulgte vedlagt innkallingen. 
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 

Sak 277/2015: Tariffkonferansen 

  
Styret gikk gjennom agendaen for tariffkonferansen.  

 

Sak 278/2015: Allmennlegeforeningens og Norsk forening for allmennmedisins felles 
kurs 

  
Til orientering: På felles ledermøte AF og NFA ble kursavgiftene for kursene for 2016 
bestemt: 

  
Kurs  Kursavgift 

2015 
Kursavgift 
2016 

For ½ uke  For 2 dager   

Nidelkurset Kr 5 100  Kr 5 300    

Geilo Kr 5 600  Kr 5 800    

Solstrandkurset Kr 5 650 Kr 5 850 Kr 3 350   

Nord-Norgekurset Kr 5 100 Kr 5 300    

Emnekurs  Kr 4 000 *    

Kurs i helsepolitikk  Kr 1 750  Kr 1 750    

Ledelseskurs Kr 4 000 *  Kr 3 000  

Grunnkurs  Kr 6 000 *    

  
* Prisene på disse kursene følger Legeforeningens satser. Satsene for 2016 var ikke 
klare per 28. oktober 2015. 

 

Sak 278/2015: Våruka 2016 

  
Kari Sollien orienterte om at det blir følgende kurs på Våruka 2016:  

 Helsepolitikk 
 Ledelse 
 Grunnkurs A  
 Grunnkurs D 
 Akutt sosialmedisin 
 Fysikalsk medisin inklusiv injeksjonsbehandling 

 
Tom Ole Øren og Kjartan Olafsson orienterer kort om status kurs i helsepolitikk. Styret 
diskuterte aktuelle temaer.  
 
Status ledelseskurset ble utsatt til sak 279/2015.  
 
 
Hovedkomiteen består av Ole Henrik Krat Bjørkholt, Nils Kristian Klev, Egil Johannesen 
og Nina Wiggen. Johannesen orienterte om status sosialt program.  
 
Hovedkomiteen ønsker at AF og NFA sponser underholdning til festmiddagen noe 
og har anslått mellom kr 5 000,- og 10 000,-. 
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Vedtak: Styret vedtok å sponse underholdning til festmiddagen med inntil kr 10 000,-. 
 

Sak 279/2015: Ledelsesutdanning 

 
Tone Dorthe Sletten og Kirsten Rokstad var kurskomite for ledelseskurset forrige styre 
periode. De har i tillegg hatt en løpende kontakt med universitetet i Oslo med tanke 
på å få til et meritterende ledelsesutdanningsprogram. Det er snakk om å tilpasse 
det klassiske «OleBerg kurset» slik at det blir relevant for allmennleger.  
 
Kristen Rokstad orienterte. Det er nødvendig med noen veivalg, og styret diskuterte 
videre planer og ønsker. Kari Sollien orienterte om arbeidet i Legeforeningen om 
ledelsesutdanning for primærhelsetjenesten.  
 
Vedtak: Det arbeides videre med ledelseskurset på Våruka med tanke på å kunne 
utvide kurset til en meritterende modul i ledelsesprogrammet på UIO.  
 

Sak 280/2015: Finansieringsmodeller i allmennpraksis 

 
Det forrige styret hadde påbegynt et policynotat om finansieringsmodeller i 
fastlegeordningen, jf. punktet i arbeidsprogrammet om allmennlegenes rolle i 
kommunene. Sidsel Mordt Andreassen har overtatt hovedansvaret for videre skriving 
av notatet. 
 
Styret diskuterte saken, og det videre arbeidet med notatet. Saken skal behandles 
på Tariffkonferansen 5. november 2015.  
 
Vedtak: Sidsel Mordt Andreassen skriver videre på notatet i tråd med innspillene på 
Tariffkonferansen.  
 

Sak 281/2015: Workshop om IT 

 
Allmennlegeforeningen har behov for å styrke sitt overordnede arbeid på IT feltet for 
å sikre at utviklingen fører til hensiktsmessige og brukervennlige IKT-verktøy ute i 
tjenestene, jf arbeidet med arbeidsprogrammet 
 
Styret diskuterte saken.  
 
Vedtak: Det ble nedsatt en komite med Kjartan Olafsson og Egil Johannesen som 
skal jobbe videre med workshop om IT. Kjartan Olafsson skriver en invitasjon som 
sendes til Norsk forening for allmennmedisin til å samarbeide om saken.  
 

Sak 282/2015: ALIS-kveld på Nidaroskongressen 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 5. oktober 2015 med spørsmål om 
sponsing av ALIS-kveld på Nidaroskongressen.  
 
Styret har tidligere (sak 95/2015) behandlet saken hvor følgende vedtak ble fattet: 

 
"Vedtak: Allmennlegeforeningen ber om en konkret søknad om støtte på en fastgitt 
sum fra AF, NFA og Nidarosfondet og Sør-Trøndelag legeforening fra kongressen." 
 
På grunn av tidsfristen har den konkretiserte søknaden blitt behandlet av Kari Sollien i 
tråd med diskusjonen i styremøtet. Det er gitt kr 7 500,-.  
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Vedlagt innkallingen fulgte også svar fra AF og NFA av 24. mars 2015. 
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 

Sak 283/2015: Premiereguleringsfondet 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 30. september 2015 fra 
Legeforeningen om oppnevning av nytt medlem i premiereguleringsfondet etter at 
Trond Egil Hansen har bedt om avløsning. 
 
På grunn av fristen er saken ferdigbehandlet per e-post ved at 
Allmennlegeforeningen har foreslått Nils Kristian Klev.  
 

Sak 284/2015: Representasjon i styret for kvalitetsforbedringsfond III 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 21. september 2015 fra 
Legeforeningen vedrørende representasjon i Kvalitetsforbedringsfond III for 
perioden 2016 -2019. 

  
Frist 21. oktober 2015. Utsatt frist til 2. november 2015. 
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Allmenlegeforeningen foreslår Kari Sollien. 
 

Sak 285/2015: Kontaktmøte HELFO 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en henvendelse fra avdeling for jus og 

arbeidsliv i Legeforeningen vedrørende kontaktmøter med HELFO i styreperioden 
2015 - 2017.  
Kari Sollien deltar fra Allmennlegeforeningen. 
 

 Styret tok en runde på om det er forslag til andre saker.  
 
 Vedtak: Kari Sollien tar med seg innspillene fra styret.  

 

Sak 286/2015: Henvendelse fra NRK 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en henvendelse fra NRK om en 

underholdningsserie om diagnostikk.  
 
 Saken har vært sendt styrets medlemmer før møtet, og styret fortsatte diskusjonen 

på møtet.  
 
 
 
 Vedtak: Kari Sollien sender svar til NRK om at styret har diskutert saken. Og at styret i 

AF mener at dette er utenfor foreningens naturlige portefølje, og har derfor ingen 
konkrete forslag til navn. Styret vil påpeke at en betaling på kr 4 000 per dag vil bety 
at en fastlege vil tape penger på deltagelsen på grunn av kostnadene i praksis.  
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Sak 287/2015: Beslutningsstøtteprosjektet 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 20. oktober 2015 med en 

forespørsel om deltagelse på høringsmøte i forbindelse med 
beslutningsstøtteprosjektet for sykmeldere16. november 2015. Brevet ble sendt til 
hele styret.  

 
På grunn av tidsfristen var saken ferdigbehandlet før møtet ved at Nils Kristian Klev 
hadde sagt seg villig til å delta i møtet. 

 

Sak 288/2015: Regnskap 3.kvartal 2015 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte regnskapsrapport for 3. kvartal 2015 og 

regnskapsrapporten for 3. kvartal 2014 til sammenligning. 
 

Styret gikk gjennom regnskapsrapporten.  
 
Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til orientering. 
 

Sak 289/2015: Egenandeler blå resept 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 15. oktober 2015 fra 

Legeforeningen om egenandeler på blå resept. Helsedirektoratet er nå i sluttfasen 
av utredningen om egenandeler på blå resept. Legeforeningen har tidligere gitt 
innspill etter innspill fra Allmennlegeforeningen. 
 
Frist: Til Helsedirektoratet 4. november 2015.  
  
Tom Ole Øren orienterte, og styret diskuterte saken.  
 
Vedtak: Tom Ole Øren besvarer henvendelsen i henhold til diskusjonen i styret.  
 

Sak 290/2015: Vedrørende spesialitet i allmennmedisin etter fylte 70 år 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 29. september 2015 fra et medlem 
vedrørende spesialitet i allmennmedisin etter fylte 70 år. 

  
Styret diskuterte saken.  
 
Vedtak: Kari Sollien besvarer henvendelsen i henhold til diskusjonen i styret.   

 

Sak 291/2015: Oppnevninger til forhandlingsutvalg 2015 - 2017 

 
 Allmennlegeforeningen hadde til orientering mottatt e-post av 26. oktober 2015 fra 

Legeforeningen som viser sammensetningen av forhandlingsutvalgene 2015 – 2017. 
 
 Vedtak: Styret tok oversikten til orientering. 
  
 

Sak 292/2015: Handlingsplanen mot antibiotikaresistens 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 12. oktober 2015 fra 

Legeforeningen om invitasjon til møte i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om 
handlingsplanen mot antibiotikaresistens.  
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Departementet vedtok i juni 2015 en Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens (2015 
– 2020). Stortinget bestemte i januar 2015 at det skal lages en handlingsplan mot 
antibiotikaresistens med det formål å redusere bruken med 30 % innen 2020. 
  
HOD mottok ultimo juli utkast til en slik handlingsplan fra Folkehelseinstituttet. Utkastet 
var utarbeidet etter en bred prosess hvor Legeforeningen blant annet har vært en 
viktig aktør. 
  
HOD inviterte Legeforeningen til et møte i HOD onsdag 28. oktober hvor de viktigste 
elementene i handlingsplanen så langt den nå er kommet ble presentert. Ett sentralt 
element var antibiotikaforskrivningen blant fastlegene. Dette utgjør som kjent om 
lag 85 % av antibiotikaforskrivningen i Norge, men forskrivningen i sykehusene og i 
andre helseinstitusjoner/sykehjem var også viktige temaer.  
 
Kari Sollien deltok på møtet. 
 

Sak 293/2015: Høring - policynotat om antibiotikaresistens 

 
Basert på et notat til Helse- og omsorgskomiteen og på rapporten til 
Legeforeningens kompetansegruppe for forebyggelse av antibiotikaresistens, 
hadde sekretariatet i Legeforeningen utformet et utkast til policynotat om 
antibiotikaresistens.   
 
Antibiotikaresistente bakterier utgjør en stor trussel for verdens befolkning. Det haster 
med målrettede tiltak. Utfordringen vil kreve samlet nasjonal innsats i et «One-Health 
perspektiv», dvs. på tvers av ulike fagområder og departementer. Norge og Norden 
bør tilstrebe å innta en politisk og faglig pådriverrolle i det internasjonale arbeidet. 
 
Et policynotat er et kortfattet notat med Legeforeningens viktigste budskap og 
forslag til tiltak på et utvalgt tema.  
 
Policynotatet har vært sendt kompetansegruppen til kommentar. I oktober besluttet 
sentralstyret å sende policynotatet på bred høring i foreningen.   
 
Høringsfrist: 4. januar 2016 
 
Vedtak: Christina Fredheim forbereder saken til neste styremøte. 
 

Sak 294/2015: Erfaringer med lokalsykehusene 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en henvendelse fra Overlegeforeningen 

hvor de ber om et samarbeide med Allmennlegeforeningen for å kartlegge 
allmennlegers erfaring med samarbeid med lokalsykehusene. 

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

ønsker å bidra i prosjektet med Kari Sollien og Tom Ole Øren. 
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Sak 295/2015: Muskel- og skjelettlidelser og høyt sykefravær 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt to e-poster av 9. oktober 2015 om muskel- 

og skjelettlidelser og høyt sykefravær med notat om temaet og avsenders cv.  
 
 Styret drøftet saken. 
 
 Vedtak: Kari Sollien besvarer henvendelsen i henhold til diskusjonen i styret.  
 

Sak 296/2015: Høring – utkast på rapport og policynotat om forskningsfinansiering 
fra Legeforeningens forskningsutvalg 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 29. september 
2015 om utkast på rapport og policynotat om forskningsfinansiering fra 
Legeforeningens forskningsutvalg. 
 
Bakgrunn:  
Legeforeningen sender med dette på høring utkast til rapporten «Kunnskap koster» 
og et policynotat med utgangspunkt i rapporten. 
Legeforeningens forskningsutvalg er et rådgivende organ for Sentralstyret i spørsmål 
som angår medisinsk og helsefaglig forskning. Forskningsutvalgets mandant er blant 
annet å foreslå tiltak til hvordan Legeforeningen kan bidra til å bedre organisering, 
samarbeid og ressurstilgangen til medisinsk og helsefaglig forskning.  
 
Finansieringskanaler og tilgang på forskningsmidler legger sterke føringer for hva 
slags innretning forskning på helse i Norge skal ha. Legeforeningen har tidligere 
vedtatt tre forskningspolitiske dokumenter; Med vind i seilene (2006), Mot en ny vår 
for medisinsk forskning (2007) og Forskning er helsetjenestens grunnpilar (2012). 
Forskningspolitikk må være forankret i finansiering og styring av pengestrømmene. 
Dette er en forutsetning for å utløse ønskede effekter. Dette er hovedgrunnen til at 
Forskningsutvalget i den foreliggende rapporten forsøker å gi et faktagrunnlag for 
pengestrømmer og pengebruk i norsk forskning. Hensikten er å utarbeide et sett 
argumenter som alle Legeforeningens organisasjonsledd kan bruke i sitt 
forskningspolitiske arbeid. Det er resultatet av et slikt arbeid som nå sendes på høring 
i organisasjonen. 
 
Høringsinstansene oppfordres til å komme med generelle og konkrete 
tilbakemeldinger på både rapportutkastet og utkastet til policynotat. ‘ 
 
Høringsfrist: 6. november 2015. 
 
Kirsten Rokstad hadde sendt utkast til høringssvar før styremøtet, og orienterte om 
saken. 
 
Vedtak: Høringen besvares med utkastet til høringssvar.  
 

Sak 297/2015:Høring - av krav om politiattest for personell i den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 6. oktober 
2015 om krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten 
 
 



 

Allmennlegeforeningen • Yrkesforening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo • Telefon 23 10 90 00 

Faks 23 10 90 50 • af@legeforeningen.no • Org.nr. 971 443 782 • Bankkto. 5076 09 05493 • www.legeforeningen.no/af 
  - 8 - 

8 
Bakgrunn:  
Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om av krav 
om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  
 
Sekretariatet legger til grunn at høringen besvares, men gjør samtidig foreningene 
oppmerksomme på at de selv må vurdere om de anser høringen som relevant. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i høringsnotatet at kommunene skal få 
adgang til å stille krav om politiattest i egen kommune for alt personell som skal yte 
tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, uavhengig av hvilke pasient- eller 
brukergrupper de skal yte tjenester til.  
 
Dagens krav om politiattest gjelder bare for personell som skal yte tjenester til barn 
og personer med utviklingshemming. 
 
Departementet ber om synspunkter på om utvidelsen av dagens krav skal være 
obligatorisk eller valgfritt for kommunene. HOD har vurdert ulike typer politiattester 
og hensyn til den registrerte. Det foreslås at den nye politiattesten skal anmerke 
samme straffbare forhold som anmerkes på en barneomsorgsattest, i tillegg til 
enkelte straffbare forhold som gjelder voldslovbrudd og inngrep i den personlige 
frihet. 
 
Høringsfrist: 9. november 2015 
 
Styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Allmenlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 298/2015: Nettsiden og Facebook 

 
 Vedlagt følger oversikt over treff på nettsiden og Facebook siste periode. 

Oversikten viser at aktuelle saker på FB er avgjørende for hvor mange som klikker 
seg inn på nettsidene. 
 
Derfor er det ekstra gledelig at AF bikket 1000 likes på Facebook i perioden.  
Styret drøfter nettsiden og Facebook 
 

Sak 299/2015: Politisk time 

 
 Egil Johannesen sitter i en ekstern arbeidsgruppe i Helsedirektoratet om 

legemiddellister.  
 Kurs på Nidaroskongressen – epj løftet 
 Hurtigruteseminaret  
 Møte om evaluering av Hedmarksmodellen  
 Sorgkonferanse 
 Ariansonutvalget NOU 2015:11: Med åpne kort - forebygging og oppfølgning 

av alvorlige hendelser i helse - og omsorgstjenesten 
 Praksiskompensasjon  
 Møte i Raskere tilbake i helse sør-øst 
 Livmorhalsscreening  
 Møte i referansegruppe – vold og overgrep mot barn og unge 
 Samarbeidsmøte med Noklus 
 Lansering av barnehelseatlas  
 Møte med universitetene om utdanningen 
 Rosa 4 – oppfølging av pasienter med diabetes i allmennpraksis 
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 Rettshjelpsprosjektet 
 Møte for lokalforeningslederne  
 Møte i forskningsutvalget  
 Møte i PKO-rådet (praksiskonsulentordningen)  
 Ny legevakt i Bergen 
 Møte med Helse- og omsorgsdepartementet om team i 

primærhelsemeldingen og begrunnelsen for at finansieringsmodellen 
vurderes, og helsehjelp til flykninger 
 

Sak 300/2015: Geilokurset 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en henvendelse fra kurskomiteen for 
Geilokurset 2016. Tema på kurset er idrettsmedisin/fysikalsk medisin på 
formiddagskurset, og taker i tiden på ettermiddagskurset 
 
Komiteen har tidligere søkt om, og fått innvilget et honorar på kr 15 000,- til Einar 
Øverenget, som skal forelese mandag kveld.  
Komiteen har også jobbet med å få Kåre Willoch til å komme og forelese tirsdag 
kveld. Komiteen ber om å få kunne betale Willoch også kr 15 000,-. 
 
Styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen innvilget honorar på kr 15 000,- under forutsetning 
av at Norsk forening for allmennmedisin fatter samme vedtak.  
 

Sak 301/2015: Invitasjon til forbedringsutdanning for leger 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 29. oktober 
2015 hvor det anmodes om at en invitasjon fra Pasientsikkerhetsprogrammet om et 
kurs i forbedringsarbeid for leger videreformidlestil relevante mottakere i 
Allmennlegeforeningen. 
 
Styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Saken synes å være fagmedisinsk og således falle utenfor AFs 
ansvarsområde som yrkesforening. 
 
 
 
 
 
 


