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Godkjent 19. september 2013 

 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

29. august 2013 

 

 

 

Dato:  29. august 2013 kl. 10.00 – 17.00 

 

Møtested: Trondheim  

 

Deltakere:  Trond Egil Hansen, leder 

Kari Sollien, nestleder 

Egil Johannesen 

Bjørn Nordang 

Tone Dorthe Sletten 

Ivar Halvorsen 

Marit Hermansen, leder Norsk forening for allmennmedisin 

 

Referent:  Camilla Fagerholt Storli 

 

Forfall:  Linda Øglend Rørtveit 

 

Til stede fra sekretariatet: Karin Wallin og Camilla Fagerholt Storli  
 

 

Sak 151/2013: Politisk time 

 

 Valg av landsråder  

 Møte i Arbeids- og inkluderingsdepartementet om inkluderende arbeidsliv  

 Regionutvalget i midt og nords årlige seminar på som er 17. og 18. september 

 Valgkamp og allmennlegetjenesten  

 Legevakt 

 Fond II 

 LSA og Norsams årsmøter  

 Nordisk kongress 2013. Ledermøte på Island i september 2014 

 Truende og voldelige pasienter 

 Medlemsfordeler  

 

Sak 152/2013: Referat fra styremøtet 3. juni 2013 

 

Utkast til referat fulgte vedlagt innkallingen.  

  

Vedtak: Referatet ble godkjent. 
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Sak 153/2013: Referat fra styremøtet 17. juni 2013 

  

Utkast til referat fulgte vedlagt innkallingen. 

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent med en endring.  

 

  

Sak 154/2013: Regnskapsrapport 2. kvartal 2013. 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte aktivitetsregnskap for 2. kvartal 2013. 

 

 Styret drøftet saken. 

 

Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til orientering. 

 

  

  

Sak 156/2013: Honorar til forhandlerne 

  

I budsjettet for 2013 landrådet vedtok den 21. mai 2012 ble det avsatt kr 25 000,- til hver av 

Allmennlegeforeningens representanter i forhandlingene i 2013 for Normaltariffen og 

eventuelle forhandlinger om rammeavtalen mellom KS og Den norske legeforening om 

allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene og sentral forbundsvis særavtale mellom 

KS og Den norske legeforening for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med 

arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen som kompensasjon for merarbeid og tapt 

fortjeneste knyttet til forhandlingsprosessen.  

 

 

Vedtak: Det utbetales kr 25 000,- til Trond Egil Hansen, Kari Sollien, Bjørn Nordang og Ivar 

Halvorsen. 

 

Sak 157 /2013: HELFOs utsendelse av fastlegelistene 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra leder av allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og 

pasientsikkerhet (KUP) i NFA av 19. juni 2013 om HELFOs oversendelse av fastlegelister på 

disketter.  

 

Saken er også sendt Legeforeningen. Legeforeningen har flere ganger tatt til orde for at 

pasientlistene må sendes ut elektronisk. Det har vært anført at når andre aktører kommuniserer 

elektronisk i Helsenett og for eksempel oppgjør og e-resepter sendes over linje, må også 

HELFO få på plass en mer oppdatert løsning enn disketter i posten.  

 

Vedtak: Egil Johannesen besvarer henvendelsen.  

 

 

 

Sak 158 /2013: Samarbeidet med avtalespesialister 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Helse Vest av 21. juni 2013 vedrørende 

Allmennlegeforeningens brev av 21. mai 2013.  
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 Vedtak: Styret tok svaret til orientering. 

 

  

Sak 159/2013: Støtteerklæring for autorisasjonssøknad for ernæringsfysiologer 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post fra Norsk Forening for Ernæringsfysiologer 

(NFE) av 13. august 2013 hvor det bes om Allmennlegeforeningen vurderer om foreningen 

ønsker å stille seg bak søknaden om at personer med minimum bachelorgrad i ernæring som 

også tilfredsstiller visse krav skal kunne tildeles autorisasjon som helsepersonell som 

ernæringsfysiologer.  

 

 Styret drøftet saken. 

 

Vedtak: Camilla Fagerholt Storli besvarer henvendelsen: henvendelsen er drøftet i AF styret, 

og de har funnet å ikke kunne sende en støtteerklæring 

 

  

Sak 160/2013: Problemer når apotekene forandrer forskrivning i e-resepter 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post fra Arne Røde av 8. august 2013 vedrørende 

problemer når apotekene forandrer forskrivningen i e-resepter.  

 

 Styret drøftet saken.  

 

 Vedtak: Egil Johannesen besvarer henvendelsen.  

 

Sak 161/2013: Aktivitetsrapport for Allmennmedisinsk forskingsfond 2012 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 20. august 2013 fra Norsk forening for 

allmennmedisin hvor aktivitetsrapport for Allmennmedisinsk forskingsfond for 2012 

oversendes.  

 

Vedtak: Styret tok aktivitetsrapporten for Allmennmedisinsk forskingsfond 2012 til 

orientering.  

 

 

Sak 162/2013: Høring - av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og 

omsorgssektoren 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt høringsbrev fra Legeforeningen av 28. juni 2013 og 

høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 24. juni 2013 om forslag til forskrift om 

IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren.  

 

 Formålet med forslaget er å fremme sikker elektronisk samhandling mellom virksomheter i 

helse- og omsorgssektoren. Departementet foreslår i høringsnotatet:  

o Plikt til elektronisk føring av behandlingsrettet helseregister 

o Plikt til bruk av standardisert meldingsutveksling, som omfatter 19 ulike 

meldingsstandarder og ett rammekrav  

o Krav om at virksomheter som er tilknyttet helsenettet ved avtale med Norsk Helsenett 
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SF til enhver tid skal ha oppdatert elektronisk adresse i Adresseregisteret.  

 

Kommentarer fra Egil Johannesen fulgte vedlagt innkallingen.  

 

 Styret drøftet saken.  

 

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

 

  

Sak 163/2013: Høring - om forslag til endringer i folketrygdloven og enkelte andre 

endringer som følge av henvisning fra psykologer. 

  

Saken var ferdigbehandlet per e-post da fristen var før styremøtet.  

  

  

Sak 164/2013: Høring - Utforming av nasjonal handlingsplan for e-helse. 

  

Saken var ferdigbehandlet per e-post da fristen var før styremøtet.  

 

 

Sak 165/2013: Høring - forslag til forskriftsendring - krav om lokalpolitisk behandling av 

kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten. 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt høringsbrev fra Legeforeningen av 31. juli 2013 

vedrørende høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til forskriftsendring - krav 

om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten.  

  

 Forskriftsendringen vil innebære at det innføres et krav om lokalpolitisk behandling av 

kvalitetskrav knyttet til deler av kommunens helse- og omsorgstjeneste.  

 

 Høringsfrist: 1. oktober 2013. 

 

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

 

Sak 166/2013: Høring – forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov. 

  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 5. juli 2013 fra Legeforeningen vedrørende 

høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til pasientjournallov og en ny 

helseregisterlov som skal erstatte gjeldende helseregisterlov. 

 

Den lovregulering som foreslås vil ha stor betydning for håndtering av pasientopplysninger, og 

dermed drift av helsetjenesten, kvalitetsutvikling og forskning.   

 

Høringsfrist: 15. september 2013. 

 

Vedtak: Kari Sollien utarbeider utkast til svar som ferdigbehandles per e-post av neste styre.  

 

Sak 167/2013: Høring - endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m.- oppnevning av 

kontaktperson 
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt høringsbrev fra Legeforeningen av 31.juli 2013 og 

høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 28. juni 2013 

 

Høringsfrist: 1. oktober 2013. 

 

Vedtak: Bjørn Nordang utarbeider utkast til svar som ferdigbehandles av neste styre.  

 

 

Sak 168/2013: Spørsmål om Legemiddelgjennomgang av farmasøyt. 

  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 21. august 2013 fra bydelsoverlege i bydel 

Bjerke Podimahatmaya Tharma. I bydel Bjerke (Oslo) har utviklingssenter for hjemmetjeneste 

gjennomført en del prosjekter med tanke på forbedring av hjemmetjeneste for brukere. Det siste 

prosjektet er legemiddelgjennomgang hvor farmasøyt (utenfra, time godtgjørelse for deltakelse) 

har vært representert ved legemiddelgjennomgang hos fastleger. Bydelsoverlegen stiller 

spørsmål til prosessen. 

 

Styret drøftet saken. 

 

Vedtak: Trond Egil Hansen besvarer henvendelsen. 

 

Sak: 169/2013: Høring - sluttrapport fra utviklingsprosjektet ved Nordfjord sykehus – 

fremtidens lokalsykehus 

 

Bjørn Nordang hadde gått gjennom sluttrapporten som i all hovedsak beskriver 

funksjonsfordeling, desentralisering og sentralisering mellom sykehus. 

Rapporten dreier seg om sykehusorganisering, og Allmennlegeforeningen besvarte derfor ikke 

høringen.  

 

 

 

 


