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REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

19. – 20. september 2013 

 

 
Dato:   19. – 20. september 2013 
 
Møtested: Palma de Mallorca 
 
Deltakere:  Kari Sollien, leder 

Ivar Halvorsen, nestleder 
Egil Johannesen 
Bjørn Nordang 
Tone Dorthe Sletten 
Kirsten S. Rokstad 
Ole Henrik Krat Bjørkholt 
Marit Hermansen 
 

Referent:  Camilla Fagerholt Storli 
 

Til stede fra sekretariatet: Karin Wallin og Camilla Fagerholt Storli  
 
 
 

Sak 170/2013: Konstitusjon av nytt styre 

 
Kari Sollien innledet, og styrets medlemmer presenterte seg. Styret drøftet også 
forventninger og ønsker til styrearbeidet i perioden.  
 
 

Sak 171/2013: Praktisk informasjon 

 
Kari Sollien gikk gjennom møteplanen for 2013.  
 
Vedlagt innkallingen fulgte oversikt over praktisk informasjon, herunder hva som 
ligger i styrets betaling og kravene til faktura.  
 
Det enkelte styremedlem ble oppfordret til å se på profilen sin på hjemmesiden, og 
eventuelt oppdatere denne, og laste opp bilde. 
 
 

Sak 172/2013: Styrearbeid 

 
Kari Sollien orienterer om styrets arbeidsformer, herunder blant annet politisk time, 
høringsarbeid og mediehåndtering.  
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Styret drøftet hvordan man ønsker å jobbe i perioden, og besluttet blant annet å 
utarbeide policynotater.  
 
Vedtak: Styret går over til elektronisk saksbehandling.  
 
 

Sak: 173/2013: Oversikt over sentrale avtaler 

 
Kari Sollien gikk kort igjennom hvilke sentrale avtaler som gjelder for 
fastlegeordningen: 
 

 Rammeavtalen mellom KS og Den norske legeforening om 
allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene  

 Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om 
allmennlegepraksis i fastlegeordningen i Oslo kommune 

 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening for leger 
og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i 
fastlegeordningen 

 Statsavtalen 
 
 

Sak 174/2013: Politisk time 

 
                                                                                                               
Kari Sollien gikk gjennom arbeidsformen på politisk time.  
 
Politiske timen på dette styremøtet ble i all hovedsak brukt til å diskutere legevakt.  
 
Avslutningsvis orienterte Kari Sollien kort om inntekts- og kostnadsundersøkelsen, og 
særlig om den lave svarprosenten. 
  

Sak 175/2013: Referat fra styremøte 29. august 2013 

 
 Utkast til referat fulgte vedlagt innkallingen.  
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent 
 

Sak 176/2013: Oversikt over råd og utvalg  

                                                                           
 
 Vedlagt innkallingen fulgte en oversikt over de råd og utvalg Allmennlege- 

foreningen deltar i. 
 
Vedtak: Styret tok oversikten til orientering. 
 

Sak 177/2013: Møteplan for 2014 

 
 

 Utkast til møteplan for 2014 fulgte vedlagt innkallingen. 
 
 Vedtak: Møteplan for 2014 ble bestemt. Møteplanen er inntatt som vedlegg til 

referatet.  
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Sak 178/2013: Allmennlegeforeningens nettside og sosiale medier  

 
Egil Johannesen innledet om Allmennlegeforeningens nettside og sosiale medier.  
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Ivar Halvorsen blir ansvarlig for det faglige innholdet på hjemmesiden til 
Allmennlegeforeningen, og sekretariatet gjør det praktiske. Allmennlegeforeningens 
nettside og sosiale medier skal være fast punkt på agendaen til styremøtene.  
 

Sak 179/2013: Valg av landsrådsrepresentanter  

 
 
Landsrådet består av styrets medlemmer og landsrådsrepresentanter valgt av og 
blant AFs medlemmer i hver av Legeforeningens lokalforeninger. Det skal velges en  
landrådsrepresentant for hver 50 AF medlem, men aldri mindre enn to 
landsrådsrepresentanter for hver lokalforening, jf. vedtektene § 3-1.  
 
Vedlagt innkallingen fulgte til orientering kopi av brev av 8. februar 2013 med  
vedlegg til 1. landsrådene om valg av landsråder for perioden 2013 – 2015. 
 
Det ble orientert om resultatene av valg av landsrådsrepresentantene.  
 
Vedtak: Styret tok orienteringen om resultatene av valg av 
Landsrådsrepresentantene til orientering.   
 

Sak 180/2013: Oppnevning av representanter til AFs forhandlingsutvalg 

 
 
Allmennlegeforeningen har følgende underutvalg og faste møter: 

 Forhandlingsutvalget  
 Honorarutvalget 
 Tariffkonferansen 
 Konferanse om internasjonal allmennmedisin 
 Allmennlegeutvalgene, foreningens medlemmer i kommunene. 

 
Styret skal i henhold til vedtektene § 3-4-2 oppnevne forhandlingsutvalg:  
 

«Styret oppnevner 4 medlemmer av AF til forhandlingsutvalget. Leder og 
nestleder av AF er selvskrevne. Leder av Norsk forening for allmennmedisin er 
observatør i utvalget. Utvalget forbereder forhandlingsgrunnlagene – tariff, 
lønn, særavtale, FLO-avtaleverket – for styret i samarbeid med AFs sekretariat. 

Styret oppnevner representanter til Legeforeningens tariffutvalg blant AFs 
tariffutvalgsmedlemmer. Leder er selvskreven. 

Forhandlingsutvalget deltar på AFs og Legeforeningens tariffkonferanser.» 
 

Vedtak: Forhandlingsutvalget til AF i perioden 1. september 2013 – 31. august 2015 
består av styret i sin helhet. 
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Sak 181/2013: Nedsettelse av kurskomiteen for ledelseskurs og kurs i 
helsepolitikk  

 
I forbindelse med våruka 2014 skal det nedsettes kurskomiteer for 

 Ledelseskurset  
 Kurs i helsepolitikk  
 En representant i hovedkomiteen 

 
Vedtak: 

 Ledelseskurs: Tone Dorthe Sletten og Kirsten Rokstad  
 Kurs i helsepolitikk: Ivar Halvorsen og Ole Henrik Krat Bjørkholt  
 En representant i hovedkomiteen: Egil Johannesen  

 
 

Sak 182/2013: Oppnevning av styrets representanter til 
Allmennlegepriskomiteen 2014  

 
Landsrådet i Allmennlegeforeningen vedtok i 2008 å opprette ”fastlegeprisen”. 
Landsrådet endret i 2009 navnet til «Allmennlegeprisen». 
 
Prisen utdeles årlig under ordinært landsråd til et medlem som har gjort en særlig 
stor innsats for allmennmedisinen. Tildeling skjer etter vedtak i en komite bestående 
av to medlemmer fra styret, og to fra landsrådet. Styre og landsråd utpeker sine 
representanter til priskomiteen.” 
 
Landsrådet utpeker sine representanter på tariffkonferansen i oktober. Styret skal 
utpeke to representanter.  
 
Vedtak: Ivar Halvorsen og Egil Johannesen er styrets representanter til 
Allmennlegepriskomiteen 2014.  
 

Sak 183/2013: Oppnevning av representant til ALIS 

 
 
På Allmennlegeforeningens landsrådsmøtet 2012 ble følgende vedtatt: 

  
”Det etableres et utvalg for allmennleger i spesialisering, ALIS, i tråd med forslaget i 
arbeidsgruppens rapport. Utvalget etableres som et prosjekt over tre år. Utvalget 
skal utvikle eget mandat med utgangspunkt i arbeidsgruppens forslag. I løpet av 
det tredje året skal prosjektet evalueres. Evalueringen legges frem for 
landsrådet/årsmøtet i 2015.” 

 
Linda Øglend Rørtveit, Inger Moi og Torstein Sakshaug er AFs representant i utvalget. 
Linda Øglend Rørtveit ønsker nå avløsning.  
 
Vedtak: Ole Henrik Krat Bjørkholt overtar for Rørtveit som en av AFs representanter i 
ALIS.  
 

Sak 184/2013 Oppnevning av representant til gruppe som eventuelt skal gjennomgå 
vedtektene 

 
 
Det foreslås at styret sammen med styret for Norsk forening for allmennmedisin 
nedsetter en arbeidsgruppe som skal vurdere endringer i vedtektene.  
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AFs vedtekter fikk helt ny struktur og mange nye bestemmelser i 2006 som et ledd i 
prosessen med omorganisering av de allmennmedisinske organisasjonsleddene i 
Legeforeningen. Vedtektene ble utarbeidet i et felles prosjekt slik at AFs nye 
vedtekter og vedtektene for NFA (som ble stiftet samme år), fikk mange paragrafer 
som speilet hverandre. På dette tidspunktet forelå Legeforeningens nye lover som 
forslag, men de var ennå ikke vedtatt.  
  
Vedtektene ble omfattende av tre hovedgrunner: 

 En del bestemmelser fra forslaget til nye lover for Legeforeningen ble tatt inn i 
vedtektene. 

 Det ble tatt inn relativt omfattende bestemmelser for å sikre samarbeidet 
mellom AF og den nystiftede NFA. 

 Det ble valgt å legge detaljerte bestemmelser i vedtektene som alternativ til 
å ha mer overordnede vedtekter med de mer detaljerte bestemmelser i 
styrevedtatte instrukser/retningslinjer. Som eksempel er gjennomføring av valg 
av landsråder detaljert beskrevet i vedtektene, så detaljert at det knapt er 
gjennomførbart. 

  
Vedtektene bør revideres i lys av følgende: 

 Dobbeltregulering, hvor bestemmelser fra Legeforeningens lover (som 
uansett er overordnet), gjentas i vedtektene, er lite hensiktsmessig. 

 Det er neppe fortsatt behov for like detaljerte bestemmelser for hvordan 
samarbeidet mellom AF og NFA skal organiseres. 

 Det er neppe hensiktsmessig å videreføre like detaljerte bestemmelser i 
vedtektene.  

  
Fordi mange bestemmelser i AFs og NFAs vedtekter speiler hverandre, bør revisjon 
av AFs og NFAs vedtekter gjøres i en felles prosess. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningens arbeidsgruppe som skal gjennomgå vedtektene er 
Trond Egil Hansen og Camilla Fagerholt Storli.  
 
 
 
 

Sak 185/2013: Valg av Allmennlegeforeningens landsstyremedlemmer for perioden 
1. september 2013 til 31. august 2015 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 8. april 2013 fra Legeforeningen om 

valg av nye landsstyremedlemmer for perioden 1. september 2013 til 31. august 
2015, samt Legeforeningens lover. 

 
 Allmennlegeforeningen har seks representanter og 11 geografiske representanter. 

Styret velger seks representanter med vara, og 1. landsrådene velger 11 geografiske 
representanter med vara på tariffkonferansen.  

 
 Vedtak: Allmennlegeforeningens landsstyremedlemmer for perioden 1. september 

2013 til 31. august 2015 er Tone Dorthe Sletten, Ole Henrik Krat Bjørkholt, Bjørn 
Nordang, Kirsten Rokstad, Egil Johannesen og Øystein Furnes. 

 
 Vara: Runar Mulelid, Trond Egil Hansen og Ole Strand  
 

Sak 186/2013: Eventuelt Allmennlegeforeningens representasjon i regionsutvalgene 
hvor Allmennlegeforeningen ikke er representert 
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Regionsutvalgene er ikke valgt ennå, så saken ble ikke behandlet.  

 

Sak 187/2013: Oppnevning av medlemmer til Legeforeningens forhandlingsutvalg 
og tariffutvalg 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 16. august 2013 fra Legeforeningen 

hvor yrkesforeningene blir invitert til å foreslå kandidater til representanter og 
vararepresentanter for de ulike forhandlingsutvalgene for sentralstyreperioden 2013 
– 2015. Allmennlegeforeningen er bedt om å foreslå kandidater til følgende:  

 
 Forhandlingsutvalget for KS og Oslo kommune; medlem og varamedlem 
 Forhandlingsutvalget Spekter; observatør og vara 
 Forhandlingsutvalget næringsdrivende og normaltariff; nestleder, to 

medlemmer og to varamedlemmer.  
 
 

Vedtak: 
 Forhandlingsutvalget for KS og Oslo kommune; medlem Kari Sollien og 

varamedlem og Ivar Halvorsen 
 Forhandlingsutvalget Spekter; observatør Kari Sollien og vara Ivar Halvorsen 
 Forhandlingsutvalget næringsdrivende og normaltariff; nestleder Kari Sollien, 

to medlemmer Bjørn Nordang og Tone Dorthe Sletten og to varamedlemmer 
Ole Henrik Krat Bjørkholt og Kirsten Rokstad.   

 

Sak 188/2013: Oppnevning av observatører til underutvalgene i Norsk forening for 
allmennmedisin 

 
   
 Allmennlegeforeningen kan oppnevne observatører med tale og forslagsrett til 

Norsk forening for allmennmedisins underutvalg: 
 

 Allmennmedisinsk utdanningsutvalg (AU); en observatør  
 Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU); en observatør og en vara 
 Allmennmedisinsk kvalitetsutvalg (KUP); en observatør 

 
AU har som mandat å fremme allmennmedisin i grunnutdanningen og fremme 
videre og etterutdanning. AU skal stimulere til og koordinere kurs, fremme 
allmennmedisinsk publisering og informasjonsformidling. Arbeidet skal utføres i nært 
samarbeid med styret i NFA, spesialitetskomiteen, universitetenes 
koordinatorkontorer og allmennmedisinske institutter og de lokale kurskomiteer. 

AU har som oppgave å være en ressursgruppe for kursarrangører og andre som i sitt 
arbeid med utdanningsaktiviteter for allmennleger har behov for bistand. Utvalgets 
medlemmer har bred erfaringer fra veiledning, undervisning og kursaktivitet, og 
bidrar gjerne med hjelp. 
 
Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) deler ut stipend to ganger årlig. Fondene 
støtter forskningsprosjekter innen allmennmedisin på ulike stadier. Mens AFU-
stipendet støtter prosjekter som er i en tidlig fase med midler inntil 6 måneder, 
prioriterer AMFF prosjekter som har et klart doktorgradspotensiale med midler inntil 
12 måneder av gangen. 
 

  

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Om-oss/ARSMOTER-OG-ARBEIDSPROGRAM/Hovedutvalgene/Allmennmedisinsk-forskningsutvalg/
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Vedtak: 

 Allmennmedisinsk utdanningsutvalg (AU); observatør Ole Henrik Krat Bjørkholt 
 Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU); observatør Kirsten Rokstad og vara 

Egil Johannesen  
 Allmennmedisinsk kvalitetsutvalg (KUP); observatør Egil Johannesen.  

 

Sak 189/2013: Oppnevning av representant til PKO-rådet 

                                                         
 
PKO-rådet er sentralstyrets rådgivende organ i saker som angår 
praksiskonsulentordningen. PKO-rådet er sammensatt av to representanter for 
praksiskoordinatorene, en representant hver fra NFA, AF og Of. Norsam og LSA har 
en felles representant. 
 
Vedtak: Kirsten Rokstad ble oppnevnt som Allmenlegeforeningens representant til 
PKO-rådet fra 1. januar 2014. 
 
 

Sak 190/2013: Oppnevning av representanter til Legeforeningens spesialitetsråd for 
perioden 2014 – 2017 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 5. september 2013 fra 
Legeforeningen vedrørende oppnevning av representanter til Legeforeningens 
spesialitetsråd for perioden 2014 – 2017, og yrkesforeningene inviteres til å fremme 
forslag til representanter.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Hans Høvik.  
 
 

Sak 191/2013: Oppnevning av representant til kontaktmøte med Finans Norge og 
Statens pensjonskasse  

     
 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 12. august 2013. 
 Legeforeningen har representanter i Fagutvalget mellom Finans Norge (FNO) og 

Legeforeningen og representanter i kontaktmøter med Statens pensjonskasse.  
 
For perioden 1. mars 2012 til 1. september 2013 har Trond Egil Hansen (AF) og Hanne 
Riise-Hanssen (sekretariatet) vært oppnevnt av sentralstyret til ovennevnte.  
 
Allmennlegeforeningen er bedt om å fremme forslag på representant til 
kontaktmøter med FNO og Statens pensjonskasse for perioden 1. september 2013 – 
31. august 2015.  
 
Vedtak: Kari Sollien ble oppnevnt som Allmennlegeforneningens representant til 
kontaktmøtene med Finans Norge og Statens pensjonskasse.  
 

Sak 192/2013: Oppnevning av Allmennlegeforeningens representant til å delta på 
møtene i CPME                                                       

 
 The Standing Committee of European Doctors (CPME) er en paraplyorganisasjon for 

de europeiske legeforeningene. Sentralstyret oppnevner Legeforeningens 
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delegasjon til CPME bestående av presidenten og ett sentralstyremedlem med 
funksjonstid på to år. I tillegg inviterer sentralstyret for samme periode lederne av 
yrkesforeningene AF, YLF og OF med i Legeforeningens delegasjon til CPME.   

 
 Vedtak: Kari Sollien vurderer fra møte til møte om hun skal delta. 
 

Sak 193/2013: Tariffkonferansen                                                             

 
Allmennlegeforeningen skal ha styremøte 15. oktober, tenkemøte 16. oktober og 
Tariffkonferanse 16. – 17. oktober på Scandic hotell Fornebu 
 
På tariffkonferansen deltar styret og 1. landsrådene. Leder og nestleder i Norsk 
forening for allmennmedisin er observatører. I tillegg inviteres LSAs leder, leder av AFs 
valgkomite og nettredaktøren.  
 
Styret drøfter agenda for tenkemøtet og tariffkonferansen.  

 
 Tenkemøte: Arbeidsprogrammet – et av temaene på arbeidsprogrammet som det 

jobbes videre med.   
 
 Tariffkonferansen:  

 Be om rapporter kommunalt øyeblikkelig døgnopphold 
 Involvering i lokal avtaleinngåelser og hvordan dette honoreres. Den enkelte 

bes å forberede seg på hvordan dette er løst i eget fylke.  
 Innføring i regelverket knyttet til fastlegeordningen: lov, forskrift og 

rammeavtale  
 Orientering om særavtaleforhandlingene med KS  

 

Sak 194/2013: Senior-seminar 9-11 oktober 2013 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 17. juli 2013 fra Legeforeningen om 
seniorseminaret 9. – 11. oktober 2013. En representant fra Allmennlegeforeningen 
skal være til stede onsdag 9. oktober kl 17.10 – 18.00; avvikling av praksis.   

 
 Vedtak: Ivar Halvorsen deltar fra Allmennlegeforeningen. 
 

Sak 195/2013: Høring – endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. – oppnevning 
av kontaktperson 

 
 

Saken var utsatt fra styremøtet 29. august jfr. sak 167 hvor Bjørn Nordang fikk i 
oppdrag å utarbeide utkast til svar som ferdigbehandles av nytt styre.  
 
Styret drøftet utkastet. 
 
Vedtak: Bjørn Nordang ferdigstiller uttalelsen i henhold til tilbakemeldingene fra 
styret. Saken ferdigbehandles per e-post.  

 
  
 

Sak 196/2013: Høring: Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov. 

 
Saken var utsatt fra styremøtet 29. august jfr. sak 166 hvor det ble bestemt at Kari 
Sollien utarbeider utkast til svar som ferdigbehandles per e-post av neste styre. 
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Saken var ferdigbehandlet per e-post.  
 

Sak 197/2013: Høring - forslag til forskriftsendring - krav om lokalpolitisk behandling 
av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten 

 
 Saken var utsatt fra styremøtet 29. august jfr. sak 165 hvor det var bestemt at Ivar 

Halvorsen utarbeider utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.  
  
 Saken var ferdigbehandlet per e-post av det forrige styret.  
 

Sak 198/2013: Senter for allmennmedisinsk kvalitet 

                                                                
AF og NFA har lenge jobbet for etablering av senter for allmennmedisinsk kvalitet. 
Det ble nedfelt i statusrapporten allmennmedisin 2020: tillit – trygghet - 
tilgjengelighet. Det har også vært behandlet som egen sak på landsrådsmøtet i 
2010 og 2013, og hvert år i årsmeldingene siden 2009. Det har senere vært et treårig 
prøveprosjekt finansiert fra fond I. Målet har vært å danne en stiftelse sammen med 
KS og staten. Det har ikke lykkes. Sentralstyret har nå gitt støtte til at midler fra fondet 
kan omdisponeres på mer varig basis til drift av senteret. Det blir da kun i regi av 
legeforeningen. Det er ønskelig at KS og staten blir med på et senere tidspunkt. 
Utredninger har vist at stiftelsesformen er uegnet når det er ønskelig med utvidet 
eierskap på et senere tidspunkt. Det er derfor vedtatt at organisasjonen skal være et 
AS.  
 
AF skal være en av eierne av dette selskapet sammen med NFA og eventuelt PSL, 
Legeforeningen og Norsam. Vedlagt innkallingen var referat fra planleggingsmøte 
med Tor Carlsen som leder utredningen, Marit Hermansen, Camilla F Storli og Kari 
Sollien for mer informasjon. 
 
Vedtak: AF-styret støtter at AF går inn som eiere i aksjeselskapet med inntil kr 30 000,- 
under forutsetning av at AF og NFA til sammen har aksjemajoriteten.  
 
 

Sak 199/2013: Invitasjon til deltakelse i referansegruppe – statusrapport om legevakt 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 13. september 2013 fra 
Legeforeningen hvor AF inviteres til deltakelse i referansegruppe – statusrapport om 
legevakt.  
 
Sentralstyret har vedtatt at Legeforeningens statusrapport 2013 skal omhandle 
legevakt. Målet med rapporten er å skissere ulike modeller for organisering og 
innretning av legevakter med utgangspunkt i lokale behov. Rapporten vil 
presentere løsninger med utgangspunkt i realistiske virkelighetsbeskrivelser, 
eksempelvis «storbylegevakt», «småbylegevakt» og «legevakt i distrikter». 

 Vedlagt i epost 16.9.2013 brev fra Legeforeningen av 13. september 2013. 
 
AF er bedt om å fremme forslag til kandidater til referansegruppen. 
Svarfrist 7. oktober 2013 
 
Vedtak: Ivar Halvorsen og Bjørn Nordang deltar fra Allmennlegeforeningen.  
 

Sak 200/2013: Legeforeningens forskningsutvalg - forslag til representant for 
perioden 2014 - 2018 
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 4. september 2013 hvor det bes om 
forslag til kandidater til Legeforeningens forskningsutvalg for perioden 2014 – 2018. 

 
Vedtak: Elise Klouman foreslås reoppnevnt som representant i Legeforeningenes 
forskningsutvalg for perioden 2014 – 2018.  
 

Sak 201/2013: Høring – utkast til policynotat om oppgaveglidning 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 11. september 2013 fra 
Legeforeningen hvor utkast til policynotat om oppgaveglidning sendes på høring.  
 
Helsetjenesten endrer seg stadig som følge av den medisinske utviklingen, men også 
på grunn av pasienters preferanser, den demografiske utviklingen, endringer i 
sykdomspanoramaet, nytt lovverk og økonomiske rammevilkår. Å tilpasse seg dette 
ved oppgaveglidning kan være nødvendig, så lenge det er medisinsk begrunnet. 
Ansvar og oppgaver i helsetjenesten vil aldri være fordelt en gang for alle, og derfor 
er det behov for systemer for å finne god og hensiktsmessig oppgavefordeling. 
Legeforeningen mener at det kan være riktig å vurdere å overføre nærmere angitte 
oppgaver fra leger til annet helsepersonell. 
 
 
Vedtak: Kirsten Rokstad forbereder saken til neste styremøte. 
 

Sak 202/2013: Lederseminar 15. – 16. januar 2014 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 19. september 2013 fra 
Legeforeningen om lederseminaret som arrangeres 15. – 16. januar 2014.  
 
Vedtak: Tone Dorthe Sletten deltar fra Allmennlegeforeningen.  
 
 

Møteplan for i Allmennlegeforeningen 2014 
Januar       

Mandag 13. 

10.0
0 Styremøte Legenes hus 

Tirsdag 14.   NFA Styremøte  Legenes hus 

onsdag 15. januar 
09.0

0 Sentralstyremøte Legenes hus 

Februar       

5. - 7.februar   Nidaroskurset    

Tirsdag 11 

10.0
0 Styremøte Legenes hus 

Onsdag 12. februar  NFA styremøte Legenes hus 

Torsdag13. februar    Sentralstyremøte Legenes hus 

Mars        

Tirsdag 11. mars 

09.0
0 Sentralstyremøte  Legenes hus 

onsdag 12 mars 
09:0

0 Dialogkonferansen   

Torsdag 13. 10.00 Styremøte Legenes hus 

Søndag 16 - fredag 21.   Geilokurset Dr. Holms Hotel 
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mars 

Torsdag 27.- søndag 30. 
mars NFA Styremøte/tur til Krakow Krakow 

April        

Onsdag 2. april  9.00 Ledermøte AF og NFA ?   

Torsdag 3. april 

10.0
0 Styremøte Legenes hus 

Mandag 7. april  09.00 Sentralstyremøte Legenes hus 

Tirsdag 29. april  09.00 Sentralstyremøte Legenes hus 

Mai       

Søndag 4. - fredag 9 mai   Våruka Quality Hotel Expo Fornebu 

Mandag 5. mai    Styremøte Quality Hotel Expo Fornebu 

Søndag 18. fredag 23. mai   Solstrandkurset Solstrand Hotel & Bad 

Mandag 19. mai  18.00 Styremøte Soria Moria 

Mandag 19. mai  
11:0

0 Sentalstyremøte Soria Moria 

Torsdag 20. mai -  Torsdag 

 22. mai 

10:3
0 Landsstyremøte Soria Moria 

Juni       

Fredag 13. juni NFA Styremøte og sommeravslutning Legenes hus/TBA  

Tirsdag 17. juni 

09.0
0 Sentralstyremøte Legenes hus 

Torsdag 19. juni 10.00 Styremøte 
Legenes 

hus/sommeravslutning 

August        

Torsdag 28. august NFA Styremøte  Legenes hus 

Tirsdag 19. august 

10.0
0 Styremøte Legenes hus 

Torsdag 21. august  09.00 Sentralstyremøte  Legenes hus 

September        

Mandag 15. - Torsdag 18. 

septemer   Sentralstyremøte/Arbeidsmøte Tromsø 

Onsdag 24.- torsdag 25. 
september NFA Arbeidsmøte og styremøte    

25.- 28. september   Styremøte - arbeidsmøte   

Oktober        

    
Nord-Norgekurset 2014 - ikke 

fastsatt   

Tirsdag 14. oktober NFA styremøte Legenes hus 

15.-16. oktober   Styremøte og tariffkonferanse  Hvor? Avsluttes kl  

Mandag 20.-25. oktober    Primærmedisinsk uke   

Tirsdag 21. oktober  

09:0
0 Sentralstyremøte  Legenes hus 

November        

Tirsdag 11. november 

09.0
0 Sentralstyremøte  Legenes hus 

27. 28. november   Styremøte og fellesmøte  

NFA arr.  Slutter etter sen 

lunsj 
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Desember        

fredag  5. desember   

08:3
0 Sentralstyremøte Legenes hus 

 
 
 


