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  Godkjent 3. mai 2013 

 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

Mandag 22. april 2013 

 

 

 

Dato:   22. april 2013 kl. 13.00 – 17.30 

 

Møtested: Radisson Blu Hotell i Bodø 

 

Deltakere:  Trond Egil Hansen, leder 

Kari Sollien, nestleder 

Egil Johannesen 

Bjørn Nordang 

Tone Dorthe Sletten 

Linda Øglend Rørtveit 

Ivar Halvorsen 

Marit Hermansen, leder Norsk forening for allmennmedisin 

 

Referent:  Camilla Fagerholt Storli 

 

 

 

Sak 99/2013: Politisk time 

 

- Lederkonferanse i Tromsø arrangert av Norsk legevaktforum og norsk 

kompetansesenter for legevaktmedisin 

- Rapport om sykestuesenger  

- Møte i Turnusrådet  

- E-resept  

- Referansegrupper i Helsedirektoratet   

- Møte i Helsedirektoratet om tidlig samtale med gravide om livsstil og rus 

- Opptrappingsplanen 

- Møte i UEMO i mai 2013 

- Pasientreiser 

- IT-kurs – elektroniske meldinger 

- Møter med tillitsvalgte 

- Kjernejournalpiloteringen i Trondheim 

- Kontaktmøte med HELFO 

- Høringer i Stortinget 

- Legemiddelgjennomgang 
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Sak 100/2013: Referat fra styremøtet 21. mars 2013 

 

 Utkast til referatet fulgte vedlagt innkallingen.  

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

   

Sak 101/2013 Våruka 2013 

  

Det ble redegjort for status for Våruka 2013. 

Tone Dorthe Sletten skriver til hjemmesiden om kurs i helsepolitikk. 

  Styret gjennomgikk gjennomføring av landsrådsmøtet.  

  

  

Sak 102/2013: Jubileet 

  

Det ble redegjort for status for jubileet. 

 

 

Sak 103/2013: Landsstyresak: Forslag på kandidater ved valg av president, visepresident 

og sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2013 

 

På styremøtet i februar ble det fattet følgende vedtak i landsstyresak om forslag på kandidater 

ved valg av president, visepresident og sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2013 i Alta: 

«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.» Marit Hermansen og Tone Dorthe Sletten presenterte sitt kandidatur på 

styremøtet 21. mars 2103.  

 

Ståle Onsgård Sagabråten deltok på styremøtet og presenterte sitt kandidatur. 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Kari Sollien som visepresident subsidiært som 

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

sidestilte kandidater.  

 

 

Sak 104/2013: Prisen «Årets allmennlege» 

 

Regnskapsavdelingen i Legeforeningen har sendt informasjon om at prisen «årets allmennlege» 

er skattepliktig. Det betyr at prisvinner blir skattet for bildet og prisen på kr 15 000.  

 Vedlagt innkallingen fulgte informasjon om prisbelønninger. Styret drøftet eventuell dekning 

av skatten til prisvinner. 

 

 Vedtak: Allmennlegeforeningen betaler skatten til prisvinnerne. 

 
 

Sak 105/2013: Nord-Norgekurset onsdag 2. – lørdag 5. oktober 2013 på strekningen 

Tromsø – Bergen 

 

Styret drøftet deltakelse fra styret under foreningens time på Nord-Norgekurset. 
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Vedtak: Kari Sollien deltar, subsidiært Tone Dorthe Sletten. 

 

 

Sak 107/2013: Fastlegen.no 

 

Stryet drøftet spørsmål om eventuell nedleggelse av redaksjonsrådet. 
 

 Vedlagt innkallingen fulgte kopi av landsrådets vedtak om Fastlegen.no 

 

 Vedtak: Redaksjonsrådet fortsetter frem til saken behandles på ladsrådsmøtet i 2015.  

 

 

Sak 108/2013: Antall avtalespesialister 

 

Styret drøftet om Allmennlegeforeningen skal sende et brev til RHFene om antall 

avtalespesialister. 

 

Vedtak: Trond Egil Hansen sender brev til RHFene på vegne av Allmennlegeforeningen.   

 

 

Sak 109/2013: Brev fra Forbrukerrådet 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Forbrukerrådet av 9. april 2013 angående leger 

som behandler én sykdom per besøk. 

  

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

 
  

Sak 110/2013: Seniorsak 1  

  

Vedlagt innkallingen fulgte e-post av 9. april 2013 om «Tvangspensjonering» fra Eyr. 

 

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

 
 

Sak 111/2013: Seniorsak 2 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 16. mars 2013 fra et medlem om 

pensjonsregelverket. 

 

 Vedtak: Ivar Halvorsen utarbeider utkastet til svar som ferdigbehandles per e-post. 

 

 

Sak 112/2013: Gjennomføring av valg i Legeforeningen for perioden  

1. september 2013 – 31. august 2015 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post fra Legeforeningen med brev om 

gjennomføringen av valg for perioden 1. september 2013 – 13. august 2015 med diverse 

vedlegg. 
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 Vedlagt fulgte kopi av brev sendt 1. landsrådene om gjennomføring av valg. 

 

Vedtak: Styret tok saken til etterretning. 

  

 

Sak 113/2013: Høring – forslag til tematisk forskningsgrunnlag for et stort program: 

Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 15. mars 2013 fra Legeforeningen om høring fra 

Forskningsrådet – forslag til tematisk forskningsgrunnlag for et stort program: Gode og 

effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester. 

  

Styret drøftet saken. 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar. 

 

 

Sak 114/2013: Høring - Alkolås som alternativ til tap av førerrett som en del av program 

mot ruspåvirket kjøring 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 18. mars 2013 fra Legeforeningen om høring – 

alkolås som alternativ til tap av førerrett som en del av program mot ruspåvirket kjøring.  

 

Styret drøftet saken. 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar.  

 

 

Sak 115/2013: Høring - Invitasjon til å foreslå medlemmer til Bioteknologinemda (BION)- 

2013 - 2017 

 

Bioteknologinemdas virkeperiode utløper sommeren 2013. Det skal derfor oppnevnes ny 

nemnd for fire år.  

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 10. april 2013 med invitasjon 

til å foreslå medlemmer til Bioteknologinemda med høringsbrev fra Helse- og 

omsorgsdepartementet av 2. april 2013. 

 

 Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Trond Egil Hansen som medlem av 

Bioteknologinemda.  

 

 

Sak 116/2013: Høring - Nasjonal faglig retningslinje: Bildediagnostikk ved a-traumatiske 

muskel- og skjelettlidelser, anbefalinger for primærhelsetjenesten 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 10. april 2013 om nasjonal 

faglig retningslinje – Bildediagnostikk ved a-traumatiske muskel og skjelettlidelser - 

Anbefalinger for primærhelsetjenesten med høringsbrev fra Helsedirektoratet av 20. mars 2013. 
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Retningslinjen skal bidra til en kunnskapsbasert bruk av bildediagnostikk ved utredning av 

muskel- og skjelettlidelser. Målgruppen er fagpersoner i kommunehelsetjenesten som henviser 

pasienter med vanlige smertetilstander i muskel-skjelett til bildediagnostikk, det vil si 

allmennleger, kiropraktorer og manuellterapeuter. Retningslinjen kan også være nyttig for 

fysioterapeuter. 

   

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar. 

 

 

Sak 117/2013: Høring – Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven – rett til 

brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt høringsbrev fra Legeforeningen av 8. april 2013 – om 

endringer i pasient- og brukerrettighetsloven – rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

med høringsbrev av 22. mars 2013 Helse- og omsorgsdepartementet.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag om rett til å kunne få praktisk 

bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 annet ledd punkt 6 bokstav b) 

organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Bestemmelsen foreslås plassert som ny 

§ 2-1 d i pasient- og brukerrettighetsloven. 
  

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

 

 

Sak:118/2013: Landsstyremøte 2013 

  

Styret drøftet hvem som skal ha ansvaret for å vurdere interne møter underveis under 

landsstyremøtet, samt hvem som skal lede forhandlingene.   

 

Vedtak: Ivar Halvorsen er forhandlingsleder og har ansvar for å innkalle til interne møter 

under landsstyremøtet.  

https://legeforeningen.no/PageFiles/132427/Høringsbrev%20fra%20Legeforeningen%20-%20Endringer%20i%20pasient-%20og%20brukerrettighetsloven%20–%20rett%20til%20brukerstyrt%20personlig%20assistanse%20(BPA).pdf
https://legeforeningen.no/PageFiles/132427/Høringsbrev%20fra%20Legeforeningen%20-%20Endringer%20i%20pasient-%20og%20brukerrettighetsloven%20–%20rett%20til%20brukerstyrt%20personlig%20assistanse%20(BPA).pdf
https://legeforeningen.no/PageFiles/132427/Høringsbrev%20fra%20Legeforeningen%20-%20Endringer%20i%20pasient-%20og%20brukerrettighetsloven%20–%20rett%20til%20brukerstyrt%20personlig%20assistanse%20(BPA).pdf
https://legeforeningen.no/PageFiles/132427/Høringsbrev%20fra%20Legeforeningen%20-%20Endringer%20i%20pasient-%20og%20brukerrettighetsloven%20–%20rett%20til%20brukerstyrt%20personlig%20assistanse%20(BPA).pdf

