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Godkjent 7. mars 2013 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

13. februar 2013 

 
 

Dato:   13. februar 2013 kl. 10.00 – 17.00 

 

Møtested: Legenes hus 

 

Deltakere:  Trond Egil Hansen, leder 

Kari Sollien, nestleder 

Egil Johannesen 

Bjørn Nordang 

Tone Dorthe Sletten 

Marit Hermansen, leder Norsk forening for allmennmedisin 

 

Forfall:  Linda Øglend Rørtveit  

Ivar Halvorsen 

 

Referent:  Camilla Fagerholt Storli 

 
 

Sak 28/2013: Besøk av valgkomiteen 

 

I forbindelse med forberedelsene til valg av nytt styre for Allmennlegeforeningen for perioden 1. 

september 2013 – 31. august 2015 var valgkomité til stede under behandlingen av sak 28/2013. 

 

Valgkomiteen hadde deretter en samtale med styremedlemmene enkeltvis.  

 

 

Sak 29/2013: Politisk time 

 

 Fastlegen.no  

 Møte med Blindeforbundet 

 UEMO-undersøkelsen – er sendt alle medlemmene. 207 har svart. 

 Valg av landsrådsrepresentanter 

 Lederkonferansen til Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)  

 Møte i Allmennlegeutvalget i Trondheim 

 Psykologer på fastlegekontor 

 Arbeidsgruppen som ser på konsekvenser for statsavtalen/normaltariffen av revidert 

fastlegeforskrift 

 Møte om folkehelse med helseministeren  

 Møte i Rådet for kvalitet og prioritering 

 Forsikringserklæringer  

 Møte om Senter for allmennmedisinsk kvalitet  

 Møte med Oslo legeforening om sykehjemsleger  

 Møte i Helsedirektoratet om e-reseptgevinstrealisering 

 E-resept – hvordan videreføre e-reseptpotensialet overfor helse- og omsorgstjenesten 
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 Lederkonferanse i Tromsø, UNI helse og Norsk legevaktforum 

 Særavtaleforhandlingene 

 E-konsultasjon – arbeidsgruppe 

 Møte med Norsk helsenett om Normen 

 Prosjekt om tillitsvalgtkurs og bruk av OU-midler  

 NUIT – legenes representant  

 

 

Sak 30/2013: Valg av valgkomité 

 

I henhold til vedtektene § 3-1-6 velges valgkomiteen samme år som valg til styret. Valgperioden er 

fire år. Ved første valg velges leder, ett medlem og ett varamedlem for to år og nestleder, ett medlem 

og ett varamedlem for fire år. Deretter velges hhv leder, ett medlem og ett varamedlem og nestleder, 

ett medlem og ett varamedlem annenhver gang. 

 

Det ble besluttet på styremøtet 22. januar 2013 at Trond Egil Hansen skulle forespørre de som er på 

valg om de ønsker gjenvalg.  

 

 Vedlagt innkallingen fulgte som avtalt oversikt over sittende landsråder. 

 

Vedtak: Trond Egil Hansen og Linda Øglend Rørtveit foreslås som medlemmer og Kristine 

Asmervik foreslås reoppnevnt som vara. 

 

Sak 31/2013: Referat fra styremøtet 22. januar 2013 

 

Referatet ble sendt styrets medlemmer per e-post 1. februar 2013, og ble godkjent 5. februar. 

 

 

Sak 32/2013: Landsrådsmøte 2013 

  

Utkast til sakliste til landsrådsmøtet ble delt ut under møtet.  

 

Vedtak:  

 Saklisten til landsrådsmøtet ferdigbehandles per e-post.  

 Dirigenter: Anne Mathilde Hanstad og Svein Aarseth  

 Tellekorps: Tor Carlsen, Sara Mjelva, Wenche Brunell og Karin Wallin 

 Referenter: Camilla Fagerholt Storli og Kjartan Olafsson  

 Skrivehjelp under møtet: Kjartan Olafsson og Stein Nilsen 

 

 

Sak 33/2013: Årsmelding for 2012 

  

Utkast til årsmelding for 2012 fulgte innkallingen. 

 

 I tillegg til temaene som ble besluttet på styremøtet skriver Tone Dorthe Sletten om 

kommunehelsetjeneste.  

 

Vedtak: Camilla Fagerholt Storli setter sammen årsmeldingen, og den ferdigbehandles per e-post.  

  

 

Sak 34/2013: Regnskapet for Allmennlegeforeningen for 2012 

  

Regnskapet for Allmennlegeforeningen for 2012 fulgte innkallingen.  
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 Vedlagt innkallingen fulgte også regnskapet for Primærmedisinsk uke. 

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Regnskapet ble godkjent, og underskrevet regnskap sendes revisor.   

 

 

Sak 35/2013: Utkast til budsjett 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte to utkast til budsjett for Allmennlegeforeningen. 

 

 Praksiskompensasjonen er i begge budsjettene endret til kr 7 760 – dette er bare en antagelse ut fra at 

salærforskriften har økt med ca. kr 20 per time de to siste årene.  I det ene forslaget var det lagt inn en 

tilleggskontingent på kr 400 og i det andre en tilleggskontingent på kr 500.  

 

Styret diskuterte saken og foreslo enkelte endringer i budsjettforslaget med en tilleggskontingent på 

kr 500.  

 

Vedtak: Det foreslås en tilleggskontingent for 2014 på kr 500 for ordinære medlemmer av 

Allmennlegeforeningen. Utkast til budsjett sluttbehandles av Trond Egil Hansen og Camilla 

Fagerholt Storli. 

 

 

Sak 36/2013: Jubileumsheftet 

  

Det ble redegjort for status for arbeidet med jubileumsheftet.  

 

Vedtak: Det trykkes opp 6 200 eksemplarer, og jubileumsheftet sendes Allmennlegeforeningens 

medlemmer med Tidsskriftet. Forsiden: AFs logo og 75 år. 

 

 

Sak 37/2013: Våruka 2013 

 

Det ble redegjort for status for Våruka 2013. 

 

 Wenche Brunell tar kontakt med toastmaster Karin Frydenberg.  

 

 

Sak 38/2013: Valg av landsrådsrepresentanter 

 

 Oversikt over antall landsråder for perioden 1. september 2013 – 31. august 2015 fulgte vedlagt 

innkallingen. Kopi av brevet som var sendt 1. landsrådene var også vedlagt.   

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

 

Sak 39/2013: Opptrappingsplanen 

 

 Opptrappingsplanen var vedlagt innkallingen.  

 

Styret drøftet den videre prosessen. Opptrappingsplanen vil bli tatt opp i tariffutvalgets møte i 

februar.  
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Sak 40/2013:Allmennlegeforeningens nettside 

 

Styret diskuterte ønsket videreutvikling av hjemmesiden. 

 

 

Sak 41/2013: Årsmøte i Norsk arbeidsmedisinsk forening og Norsk forening for arbeidsmedisin 

2013 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon til Norsk arbeidsmedisinsk forenings og Norsk 

forening for arbeidsmedisins årsmøte 30. mai 2013 på Rica Nidelven Hotell i Trondheim. 

  

 Vedtak: Tone Dorthe Sletten deltar for Allmennlegeforeningen. 

 

 

Sak 42/2013: Etablering av arbeidsgruppe for ny legespesialitet i rus og avhengighetsmedisin 

 

  Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 16. januar 2013 fra Helsedirektoratet om etablering av 

arbeidsgruppe for ny legespesialitet i rus og avhengighetsmedisin.  

 

 Vedtak: Saken er oversendt Norsk forening for allmennmedisin. 

 

 

Sak 43/2013: Oppnevning til helsepersonellnemnda 

  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 1. februar 2013 og brev av 18. januar 2013 fra 

Legeforeningen hvor AF ble bedt om å foreslå medlem og varamedlem til Statens 

helsepersonellnemnd. 

 

 Saken var ferdigbehandlet per e-post ved at Allmennlegeforeningen hadde foreslått at Marte Kvittum 

Tangen reoppnevnes for en ny periode.  

 

 

Sak 44/2013: Partssammensatt arbeidsutvalg om avtaleregulering av fastlegeordningen i Oslo 

kommune 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 1. februar 2013 fra Legeforeningen hvor det bes om 

en representant fra Allmennlegeforeningen til arbeidsutvalget om avtaleregulering av 

fastlegeordningen i Oslo kommune. 

  

Saken var ferdigbehandlet per e-post ved at Trond Egil Hansen deltar i utvalget. 

  

  

Sak 45/2013: Kursavgifter ved Primærmedisinsk uke 

 

 Legeforeningen hadde mottatt en henvendelse fra et medlem vedrørende kursavgiften for obligatorisk 

kurs i samfunnsmedisin under Primærmedisinsk uke. Legeforeningen oversendte saken til 

foreningene som er ansvarlig for PMU.  

 

Styret drøftet prinsipielt nivået på kursavgiftene under PMU. 

  

 Vedtak: Trond Egil Hansen besvarer henvendelsen.  
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Sak 46/2013: Landsstyresak - Forslag på kandidater ved valg av president, visepresident og 

sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2013 i Alta 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 3. januar 2013 fra valgkomiteens leder angående 

forslag på kandidater ved valg av president, visepresident og sentralstyremedlemmer for perioden 1. 

september 2013 – 30. august 2015. Saken var utsatt fra siste styremøte som sak 24. 

 

Vedtak: Saken besvares etter landsrådsmøtet i AF. AF vil foreslå leder som visepresident subsidiært 

som medlem og Tone Dorthe Sletten, Marit Hermansen og Ståle Onsgård Sagabråten som 

medlemmer.  

 

 

Sak 47/2013: Landsstyremøtet 2013 - innmelding av lovsaker, forslag til vinkling på den 

helsepolitiske debatt og forslag til saker under Sak 9 Aktuelle saker 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 5. desember 2012 fra Legeforeningen angående frister 

foran landsstyremøtet. Saken var utsatt fra siste styremøte som sak 25. 

Svarfrist: 4. mars 2013 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår: Helsepolitisk debatt: legevakt. Videre støtter AF de 

foreslåtte temaene, men mener at saken om reservasjonsrett bør avgrenses til henvisning av lesbiske 

til assistert befruktning og henvisning til provosert abort.  

 

 

Sak 48/2013: Høring - Revidert utgave av Veileder IS-1691 Beslutningsprosesser ved 

begrensning av livsforlengende behandling 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 25. januar 2013 fra Legeforeningen med brev fra 

Helsedirektoratet om revidert utgave av Veileder IS-1691, Beslutningsprosesser ved begrensning av 

livsforlengende behandling. 

 Svarfrist: 27. februar 2013 

  

 Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  

 

 

Sak 49/2013: Høring: Nasjonal kjernejournal 

  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 1. februar 2013 fra Legeforeningen om høring fra 

Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal. 

 Svarfrist: 27. februar 2013 

 

 Vedtak: Egil Johannesen og Ivar Halvorsen utarbeider utkast til svar som ferdigbehandles per e-post. 

 

 

Sak 50/2013: Høring - Forslag til nasjonal standard for triagering i masseskadesituasjoner og 

dekompenserte ulykker 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 31. januar 2013 fra Legeforeningen om høring fra 

Helsedirektoratet om forslag til nasjonal standard for triagering i masseskadesituasjoner og 

dekompenserte ulykker. 

 Svarfrist: 10. april 2013 

  

 Vedtak: Allmennlegeforneningen avgir ikke svar. 
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Sak 51/2013: Våruka 2014 

  

Tilbud for uke 19 i 2014 fra to hoteller på Fornebu, Quality Hotel Expo og Scandic Fornebu var 

vedlagt innkallingen. 

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Det dyreste hotellet bør utfordres på pris ved at det bes om et nytt tilbud. Sekretariatet 

innhenter også et tilbud fra Soria Moria. Saken behandles på neste ledermøte. 

 

 

Sak 52/2013: Budsjett for Geilokurset 

 

Styret hadde mottatt budsjettforslag fra kurskomiteens leder, basert på fulltegnet kurs med 125 

betalende kursdeltakere. Per 11. februar har kurset 95 betalende påmeldte, foruten komiteen.  

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Marit Hermansen utarbeider utkast til brev til kurskomiteene. 

 

 

Sak 53/2013: Rådet for legeetikk 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 8. februar 2013 fra Anne Mathilde Hanstad som ikke 

stiller til gjenvalg i Rådet for legeetikk.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Trond Egil Hansen som medlem av Rådet.  

 

  

Sak 54/2013: NAV og Allmennlegeforeningen 

  

Vedlagt innkallingen fulgte e-postkorrespondanse mellom arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad 

og Kari Sollien. 

 

Vedtak: Joakim Lystad inviteres til et styremøte.  

 

 

Sak 56/2013: Høring – Forslag til endring av forskrift om behandling av helseopplysninger i 

nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidlerforskriften) 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 11. februar 2013 fra Legeforeningen med vedlegg om 

høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i forskrift om behandling av 

helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter. 

Svarfrist: 25. februar 2013 

 

Vedtak: Egil Johannesen utarbeider utkast til svar som ferdigbehandles per e-post. 

 

 

Sak 57/2013 Deltakelse på seniorseminaret 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en henvendelse fra kurskomiteen for Legeforeningens 

seniorseminar om eventuell deltakelse fra Allmennlegeforeningen.  
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Vedtak: Trond Egil Hansen deltar dersom det kan legges til fredagen. 

 


