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  Godkjent 28.11. 2013 

 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

5. november 2013 

 

 

 

Dato: 5. november 2013 kl 10.00 – 16.00 

 

Møtested: Legenes hus  

 

Deltakere:   Kari Sollien, leder 

Ivar Halvorsen, nestleder 

Ole Henrik Krat Bjørkholt 

Egil Johannesen 

Bjørn Nordang 

Marit Hermansen 

 

Forfall:    Kirsten S. Rokstad 

Tone Dorthe Sletten 

  

Referent: Camilla Fagerholt Storli 

  

Sak 229/2013: IA-avtalen 

Spesialrådgiver Olve Moldestad fra Samfunnspolitisk avdeling i Legeforeningen orienterte 

om hvordan Akademikerne og Legeforeningen jobber med ny IA-avtale. 

 Vedlagt innkallingen fulgte Legeforeningens innspill sendt Akademikerne 17. oktober 2013.  

Styret drøftet saken.  

Sak 230/2013: Politisk time 

    

 Bruddet i særavtaleforhandlingene  

 Reservasjonssaken   

 Møte i Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (KUP)  

 Stiftelsesmøte CGM brukerforening  

 Demomøte om kjernejournal  

 Møte i Allmennmedisinsk forskingsfond 

 Allmennmedisinsk universitetsmøte 

 Møte med FYSIO-trim – forskningsmidler fysioterapeutene  

 Nidarosskongressen  

 ALIS utvalg – intern høringssvar opptrappingsplanen, definisjon av mandatet og 

oppstart håndboken  

 Allmennmedisinsk utdanningsutvalg 
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 Buskerud fylkes IA-utvalg 

 Tilskudd til veiledningsgrupper i Finnmark, Troms og Nordland 

 Julemøte  

 Henvendelse fra kreftregisteret  

 Innspill fra medlemmer:  

 Informasjonsskriv om e-resept  

 Praksiskompensasjon 

 Møte med pasientreiser 

 Møte i Barne- og likestillingsdepartementet om omlegging av rutiner for etablering av 

farskap for ugifte. 

  

  

Sak 231/2013: Referat fra styremøtet 15. oktober 2013 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til referat fra styremøtet 15. oktober 2013. 

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

  

Sak 232/2013: Verv og engasjement i andre foreninger og pressgrupper 

  

Vedlagt innkallingen fulgte skjema om opplysninger om økonomiske og andre interesser som 

kan reise spørsmål om habilitet for medlemmer av Allmennlegeforeningens styre.  

  

 Det var gjennomgang av skjemaene på styremøtet. Sekretariatsleder oppbevarer skjemaene i 

funksjonstiden for styret utløper. 

 

  

Sak 233/2013: Møteplanen for 2014 

  

På årets tariffkonferanse ble det reist spørsmål om tariffkonferansen i 2014 skal være over to 

dager.  

 

 Det har videre oppstått behov for å flytte to styremøter.  

 

./. Vedlagt følger møteplanen for 2014.   

 

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.  

 

  

Sak 234/2013: Våruka 2014 

  

Vedlagt innkallingen fulgte program for HMS-kurset.  

 

Kurskomiteen orienterer om arbeidet med kurs i helsepolitikk og hovedkomiteen orienterte 

om arbeidet med det sosiale programmet.  
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Sak 235/2013: Regnskap 3. kvartal 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte regnskapsrapporten for 3. kvartal 2013.  

 

 Styret drøftet. 

 

 Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til orientering.  

 

  

Sak 236/2013: Sykemeldingsarbeid 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte e-post av 24. oktober 2013 fra Kari Sollien om sykemelding til 

besvær som bakgrunns info til diskusjonen. Artikkel i Aftenposten 22. 10. 

 Lenke til Bora UiB 

 Vedlagt innkallingen fulgte også e-post av 24. oktober 2013 fra Kjartan Olafsson med viktige 

tall om sykemeldinger, og e-post av 23. oktober 2013 fra Ole Henrik Krat Bjørkholt 

vedrørende sykemeldinger. 

 

 Ole Henrik Krat Bjørkholt innledet til diskusjon. 

 

 Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Ole Henrik Krat Bjørnholt skriver utkast til innspill fra Allmennlegeforeningen til 

Legeforeningen som ferdigbehandles per e-post.  

 

Sak 237/2013:  Oppfølging av arbeidsprogrammets punkt om helsestasjon og 

skolehelsetjeneste 

 

1. Sluttbehandle policydokumentet om helsestasjon- og skolehelsetjenesten. V/ Tone Dorthe 

Sletten. 

  

 2. Vedlagt innkallingen fulgte e-post av 22. oktober 2013 fra Randi Schreine vedrørende 

arbeidsprogrammets punkt om individuelle helsestasjonsundersøkelser.  

 

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.  

 

Sak 238/2013: Legevaktsordning 

 

 Vedlagt fulgte, til orientering, e-post fra 1. landsråden i Opland om ny legevaktsordning i 

Valdres.  

 

 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

  

Sak 239/2013: Utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 30. oktober 2013 fra Legeforeningen hvor 

yrkes- og fagmedisinske foreninger inviteres til å komme med forslag på to kandidater til 

utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse. Det bes om forslag på en kvinne og en 

mann. Kandidatene bør ha erfaring og eller interesse for globale helsespørsmål inkludert 

menneskerettigheter og klima.  

http://www.aftenposten.no/nyheter/Feil-a-gi-gjengangere-skyldenAfor-det-hoye-sykefravaret-7347457.html#.UmkO6PnxofZ
https://bora.uib.no/handle/1956/7426
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 I forrige periode satt May Brith Lund og Barbro Kvaal etter forslag fra 

Allmennlegeforeningen. Kvaal ønsker å fortsette, mens Lund ikke ønsker å fortsette i 

utvalget.  

 

 Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår at Barbro Kvaal reoppnevnes.  

  

Sak 240/2013: Midler til forsøk og forskningsprosjekter innen arbeids- og 

velferdsområdet - NAVs FARVE-program 

  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 18. oktober 2013 fra Legeforeningen hvor det 

informeres om muligheten for foreningene i Akademikerne til å søke midler til forsøk og 

forskningsprosjekter gjennom NAVs FARVE-program.  

 

Søknadsfrist er 15. november 2013. 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen har ingen aktuelle programmer. 

  

Sak 241/2013: Stortingsmeldingen 9 "En innbygger - en journal" 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 21. oktober 2013 fra Legeforeningen 

vedrørende stortingsmelding 9 «En innbygger – en journal».  

 

I forbindelse med Helsedirektoratets oppdrag i oppfølgingen av stortingsmeldingen  

«En innbygger, en journal» ønsker direktoratet møte med Allmennlegeforeningen for å drøfte 

spørsmål vedrørende pasienters (elektroniske) tilgang til egen journal. 

 

Saken berører personvern, pasientrettigheter og driften av legekontor. 

 

Direktoratet ønsker å ha et møte med representanter fra Allmenlegeforeningen for hjelp til å 

kunne besvare spørsmål rundt tilgang og innsyn. Følgende spørsmål vil være relevante: 

o Hvem ber om tilgang (pasienter, pårørende, forsikringsselskaper, m.m)?  

o Hva bes det innsyn om? 

o Hvordan skjer tilgangen til egen journal hos deres medlemmer? 

o Hvor mange henvendelser får dere i måneden/året? 

o Hvor tidkrevende er forvaltningen av dagens løsning? 

o Hva er utfordringer med dagens praksis? 

 

Vedtak: Direktoratet inviteres til neste styremøte.  

 

 

Sak 242/2013: Høring - Utforming av nasjonal handlingsplan for e-helse - invitasjon til 

innspill 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 24. september 2013 fra Legeforeningen 

vedrørende høring fra Helsedirektoratet om utforming av nasjonal handlingsplan for e-helse.  

 

Gjeldende nasjonal strategi for elektronisk samhandling, Samspill 2.0, går ut i 2013, og i 

november 2012 lanserte regjeringen Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger — én journal. 

Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. Meldingen definerer det overordnede 

målbildet for IKT-utviklingen i sektoren. Det er behov for å utarbeide en nasjonal 



 

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

Faks 23 10 90 10 • af@legeforeningen.no • Org.nr. 971 443 782 • Bankkto. 5076 09 05493 • www.legeforeningen.no/aplf 
  - 5 - 

5 

handlingsplan for e-helse som viderefører tiltakene i Samspill 2.0, og som operasjonaliserer 

tiltakene skissert i stortingsmeldingen. Handlingsplanen er imidlertid ikke avgrenset til de 

tiltak som omtales i disse dokumentene, men skal også ta høyde for føringer gitt i andre 

relevante stortingsmeldinger, strategier og styrende dokumenter.   

 

Høringsfrist: 4. november2013. 

 
Da høringsfristen var før styremøtet var høringen behandlet per e-post.  

 

  

Sak 243/2013: Høring - av forslag til en ny forskrift om bevilling for tobakksalg 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post fra Legeforeningen av 15. oktober 2013 

vedrørende høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til ny forskrift om 

bevilling for tobakksalg.  

 

 Forslaget bygger på alkoholforskriften, men det foreslås også noen særreguleringer, spesielt 

knyttet til gebyrer og bevillinger. Bevillingsordningen for tobakkssalg er bygget på samme 

modell som bevillingsordningen for alkoholsalg, men med enkelte viktige forskjeller. Det er 

for tobakksbevillinger i utgangspunktet ikke lagt opp til et fritt kommunalt skjønn ved 

søknadsbehandlingen, det er et mindre vidtrekkende vandelskrav, en enklere gebyrordning 

samt ingen restriksjoner på salgstid eller type utsalgssted. For øvrig er det forutsatt at 

bevillingssystemene skal være mest mulig like. Departementet har derfor brukt 

alkoholforskriften som mal for denne nye tobakksforskriften og flere av bestemmelsene har 

lik ordlyd som tilsvarende bestemmelser i alkoholforskriften. Hovedhensynet bak 

bevillingsordningen er å hindre salg av tobakksvarer til mindreårige. Det foreslås samtidig 

enkelte tekniske oppdateringer i reklameforskriften (om forbud mot tobakksreklame mv) og 

merkeforskriften (om innhold i og merking av tobakksvarer). Departementet vurderer for 

øvrig om reklameforskriften og merkeforskriften bør slås sammen med den nye 

bevillingsforskriften for å få et mer enhetlig og oversiktlig regelverk, og ber spesielt om 

høringsinstansenes syn på dette. 

 

 Høringsfrist: 1. desember 2013. 

 

 Styret drøftet saken.  

 

 Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar. 

 

  

Sak 244/2013: Høring - endringer i alkoholregelverket 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post fra Legeforeningen av 15. oktober 2013 

vedrørende høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i alkoholregelverket.  

 

Høringsnotatet inneholder forslag til nasjonale krav til kommunenes reaksjon ved brudd på 

alkoholloven, økte krav til kommunenes kontroll med salgs- og skjenkebevillinger, endringer 

knyttet til bevillingsgebyrene og endringer knyttet til kunnskapsprøven. Blant annet foreslås 

det å innføre et prikkfordelingssystem, tilsvarende vegtrafikkloven. Et prikktildelingssystem 

vil ifølge departementet medføre en betydelig forenkling av saksbehandlingen av 

inndragnings-saker i kommunen. Prikktildelingssystemet vil også gi klare retningslinjer for 

når en bevilling skal inndras og hvilken reaksjon som normalt skal velges. Det vil ikke være 

behov for å utøve skjønn i samme grad som i dag.   



 

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

Faks 23 10 90 10 • af@legeforeningen.no • Org.nr. 971 443 782 • Bankkto. 5076 09 05493 • www.legeforeningen.no/aplf 
  - 6 - 

6 

 

Forslagene er en oppfølging av Meld. St. 30 (2011–2012) Se meg! En helhetlig 

rusmiddelpolitikk.  

 

 Høringsfrist: 1. desember 2013. 

 

 Styret drøftet saken.  

 

 Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar.  

 

  

Sak 245/2013: Høring - endringer i blåreseptforskriften 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post fra Legeforeningen av 15. oktober 2013 

vedrørende høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i blåreseptforskriften.  

 

 Høringen omfatter to separate høringsnotater. Den ene delen av høringen inneholder forslag 

til nytt system for stønad til legemidler etter individuell søknad, den andre endringen for 

stønad til spesielt utstyr og forbruksmateriell etter individuell søknad. 

 

 Høringsfrist: 1. desember 2013. 

 

 Vedtak: Bjørn Nordang skriver utkast til svar som sluttbehandles på neste møte.  

 

  

Sak 246/2013: Sentralstyresak - spørsmål om endringer av LVS` lover og retningslinjer 

for tilhørighet til yrkesforening. 

  

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 10. oktober 2013 fra Legeforeningen om 

sentralstyresak - spørsmål om endringer av LVS` lover og retningslinjer for tilhørighet til 

yrkesforening. 

    

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger behandlet revisjon av sine lover på årsmøtet 

18. april 2013, og det ble vedtatt flere endringer. LVS sendte disse til godkjenning 6. mai 

2013, jf. Legeforeningens lover § 3-3 (3). Utgangspunktet etter bestemmelsen er at det er 

sentralstyret som har kompetanse til å ta stilling til om vedtektsendringer skal godkjennes, 

men kompetansen er delegert til sekretariatet. Ved tvil vil sekretariatet forelegge saken til 

sentralstyret for godkjenning. Sekretariatet godkjente flere av endringene, jf. brev av 3. juli 

2013, men enkelte av lovendringene LVS vedtok på årsmøtet ble ansett for å være av en 

karakter som medfører at sentralstyret må ta stilling til disse. Sentralstyret mener at LVS` 

vedtatte endringer bør ses i sammenheng med retningslinjer for tilhørighet til yrkesforening, 

og på sentralstyremøtet 23. oktober 2013 ble det vedtatt at saken skal sendes på høring til 

yrkesforeningene.  

 

Spørsmålene er om LVS` lovendringer skal godkjennes og om retningslinjer for tilhørighet til 

yrkesforening skal endres (sist vedtatt 28. april 2010). 
  

 Høringsfrist: 15. desember 2013. 

 

 Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
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Sak 247/2013: Nettsiden og Facebook 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte oversikt over treff på nettsiden i perioden 1.-30. oktober 2013  

 

Styret drøfter nettsiden og Facebook.  

 

Sak 248/2013: Oppnevning for Utdanningsfond I for perioden 2014- 2017 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 15. oktober 2013 fra Legeforeningen 

vedrørende oppnevning for Utdanningsfond I for perioden 2014- 2017.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Tone Dorthe Sletten som medlem og Kirsten 

Rokstad som varamedlem i Utdanningsfond I for perioden 2014 - 2015.  

 

Sak 249/2013: Oppnevning for turnusrådet for perioden 2014- 2015 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 5. november 2013 fra Legeforeningen 

vedrørende oppnevning for turnusrådet for perioden 2014 - 2015 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Ole Henrik Krat Bjørkholt som medlem av 

turnusrådet for perioden 2014 – 2015.   


