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  Godkjent 13. januar 2014 

 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

28. november 2013 

 

 

 

Dato:  28. november 2013 kl 10.00 – 17.00 

 

Møtested: Rica Holmenkollen Park Hotel  

 

Deltakere:  

Kari Sollien, leder 

Ivar Halvorsen, nestleder 

Ole Henrik Krat Bjørkholt 

Egil Johannesen 

Bjørn Nordang 

Kirsten Rokstad 

Tone Dorthe Sletten 

Marit Hermansen 

  

Referent: Camilla Fagerholt Storli 

 

 

Til stede:  Karin Wallin 

 

Sak 250/2013: Politisk time 

  

 E-resept møter  

 Multidose prosjektet  

 Forlengelse av sykemelding på telefon 

 Noklus møte  

 Praksiskonsulent i Bergen kommune  

 Valg av tillitsvalgte 

 Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen om allmennlegepraksis i 

fastlegeordningen i Oslo kommune er prolongert frem til juli 2014.  

 Arbeidet med vedtektsendringene 

 Allmøte med allmennlegene i Stavanger  

 Nasjonal retningslinjer for helsestasjon  

 Helsepolitisk seminar om IKT i helsevesenet  

 Media 

 Kjartan Olafsson – visepresident i UEMO 

 Ledersamling  

 Medlemsbrev 

 Styremøte i fond II 
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Sak 251/2013: Referat fra styremøtet 5. november 2013 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte referat fra styremøtet 5. november 2013.  

  

Vedtak: Referat fra styremøtet 5. november 2013 ble godkjent. 

 

Sak 252/2013: Møteplanen for 2014 

  

Saken var utsatt fra siste styremøte som sak 233/2013. 

 

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

2014. Karin Wallin kontakter 1. landsrådene for å avklare hvor tidlig møtet kan starte den 

første dagen.  

 

 Det har videre oppstått behov for å flytte to styremøter.  
 

 Vedtak: Tariffkonferansen blir 15. og 16. oktober 2014, med styremøte fra kl 16 14. oktober 

2013. Styremøtet i mars ble flyttet til 18., og styremøtet i august ble flyttet til 22.  

 

Sak 254/2013: Våruka 2014 

  

Kurskomiteene orienterte om status for kursene til Våruka 2014, og hovedkomiteen orienterte 

om arbeidet med det sosiale programmet.   

 

Sak 255/2013: Våruka 2015 

  

 Camilla Fagerholt Storli orienterte kort om status for Våruka 2015 i Fredrikstad.   

 

Sak 256/2013 Kronikk om innholdet i konsultasjonene, hva innebærer en 

sammenligning med andre OECD-land 

 

Kirsten Rokstad hadde sendt utkast til kronikk om innholdet i konsultasjonene, hva innebærer 

en sammenligning med andre OECD-land?  

 

Styret diskuterte saken.  

 

Vedtak: Kirsten Rokstad jobber videre med kronikken i henhold til diskusjonen i styremøtet.  

 

Sak 257/2013: Oppnevning til styret i Allmennmedisinsk forskingsfond 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 11. november 2013 fra Legeforeningen hvor 

det inviteres til å komme med forslag på styremedlem og vara for perioden 1. januar 2014 – 

31. desember 2017. 

 

Svarfrist var satt til 25. november 2013, og saken er derfor ferdigbehandlet per e-post ved at 

Allmennlegeforeningen har foreslått Kari Sollien som medlem og Bjørn Nordang som vara. 

Sak 258/2013: Solstrandkurset 2014 

 Vedlagt innkallingen fulgte til orientering foreløpig program. 
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Sak 259/2013: Senior-seminar 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 18. november 2013 med program til Senior-

seminar. 

Legeforeningen arrangerer Senior-seminar på Soria Moria 19-21 februar. En representant fra 

Allmennlegeforeningen skal være tilstede onsdag 19. februar kl 17:10 

Vedtak: Ingen i styret har anledning til å delta på seminaret. Camilla Fagerholt Storli retter en 

henvendelse og forespør om det er ønskelig om en utenfor styret deltar.  

 

Sak 260 /2013: Oppfølging av arbeidsprogrammets punkt om helsestasjon og 

skolehelsetjeneste 

Saken var utsatt fra siste styremøte som sak 237. 

 

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

Sletten. 

Kirsten og Tone Dorthe utarbeider forslag til work shop med helsesøsterforeningen og 

fysioterapeutene 

 

Kirsten Roksad og Tone Dorte Sletten skriver utkast til artikkel som sendes til Utposten 

  

 2. Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 22. oktober 2013 fra et medlem 

vedrørende arbeidsprogrammets punkt om individuelle helsestasjonsundersøkelser. 

 

 Styret drøftet henvendelsen. 

 

 Vedtak: Ivar Halvorsen besvarer henvendelsen i tråd med styrets drøftelse.  

 

 Sak 261/2013: Oppfølging av arbeidsprogrammet: Legevakt                                              

                                            

 Oppfølging av arbeidsprogrammet: Legevakt- utkast til policydokument- evt kronikker 

 Det ble orientert om prosessen.  

 

Sak 262/2013: Prosjektet allmennleger i spesialisering – ALIS 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt mandatet for ALIS som skulle drøftes på fellesmøte 

 

Styret drøftet saken.  

 

Sak 263/2013: Høring - endringer i blåreseptforskriften 

  

Sak 245 på forrige møte: Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post fra Legeforeningen av 

15. oktober 2013 vedrørende høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i 

blåreseptforskriften.  

 

 Vedtak 5. november 2013: Bjørn Nordang skriver utkast til svar som sluttbehandles på neste 

møte.  

 

Bjørn Nordang orienterte om saken. 
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Vedtak: Bjørn Nordang skrier høringssvar i henhold til diskusjonen på styremøtet som 

ferdigbehandles per e-post. 

 

Sak 264/2013: Høring - ny studieplan i medisin ved Det medisinsk-odontologiske 

fakultet UiB 

   

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 13. november 2013 fra Legeforeningen om 

høring fra Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen om ny studieplan i medisin. 

 

Interne arbeidsgrupper ved UiB leverte sommeren 2013 forslag til ny medisinsk studieplan. 

Arbeidsgruppe 1 beskriver en makroplan for studiet, med en inndeling i en treårig bachelor- 

og en treårig masterdel. Arbeidsgruppe 3 har sett på lærings- og vurderingsformer.  

Se høringsbrevet fra Legeforeningen og fakultetet for nærmere beskrivelse. 

 

UiB har bedt Legeforeningen gi en særlig vurdering av forslaget til utdanningsløp. De ønsker 

innspill på de mer overordnete prinsippene og på balansen mellom fag, i den grad det allerede 

kommer til uttrykk i forslaget til makroplanen.  

 

Legeforeningen har tidligere uttalt seg meget klart imot en inndeling av medisinstudiet til 

bachelor – master, senest i stortingshøringen ifm. St.meld. nr 13 (2011-2012) Utdanning for 

velferd – samspill i praksis. Vi ber høringsinstansene særskilt gi synspunkter på forslag til 

endret inndeling/organisering av studiet ved det medisinske fakultet ved Universitetet i 

Bergen.   

 

 Styret drøftet saken.  

 

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

 

Sak 265/2013: Nettsiden og Facebook 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte oversikt over treff på nettsiden i perioden 15. oktober til 22. 

november 2013.  

 

Styret drøfter hjemmesiden og Facebook.  

 

Sak 266/2013 Innkalling til stiftelsesmøte og styremøte for Senter for kvalitet i 

legekontor 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 27. november 2013 fra Legeforeningen med 

innkalling til stiftelsesmøte og styremøte for Senter for kvalitet i legekontor. 

 

Vedtak: Styret oppnevnte Kari Sollien til medlem og Kirsten Rokstad til varamedlem. 

 


