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REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

5. mai 2014 

 

 

 

Dato:   Mandag 5. mai 2014 kl. 10.30 – 17.00 

 

Møtested: Quality Hotel Expo Fornebu 

 

Deltakere:  Kari Sollien, leder frem til kl 15.30 

Ivar Halvorsen, nestleder 

Egil Johannesen 

Bjørn Nordang 

Kirsten Rokstad 

Tone Dorthe Sletten 

Ole Henrik Krat Bjørkholt  

Marit Hermansen  

 

Referent:  Camilla Fagerholt Storli frem til kl 14.15. Karin Wallin fra kl 14.15 til 17.00 

  
 

Sak 86/2014: Politisk time 

 

 Møter om e-resept 

 Kjernejournal  

 Besøk fra Danmark vedrørende Senter for kvalitet i legekontor (SKIL)  

 Senter for kvalitet i legekontor  

 Møte i HOD om akuttforskriften  

 Lederseminar om legevakt  

 Praksiskonsulent ordningen i Bergen kommune 

 Prøveprosjekt dialogmeldinger  

 Møteplikten i allmennlegeutvalgene  

 Helsestasjonsprosjektet  

 Møte i fondsutvalget i Fond I 

 Avlønning av leger som skal delta i møter med kommunen 

 Nye turnuslegeordningen – søknadsbasert turnus  

 Kjøp av praksis ved null lister.  

 Alisrapporten – skal være lettlest og folkelig. Har blitt er respektabelt resultat 

 AU-utvalget: Mentorordningen er hovedsaken 

 Møte om ny uføreordning  

 Reservasjonssaken 
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Sak 87 /2014: Referat fra styremøtet 13. mars 2014 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til referat fra styremøtet 13. mars 2014 

  

Vedtak: Referatet ble godkjent.  

 

Sak 89/2014: Våruka 2014 

 

Styret gikk gjennom status for kurs og de sosiale arrangementene. 

 

Sak 90/2014: Landsrådsmøtet 2014 

 

Styret gikk gjennom sakslisten og gjennomføring av landsrådsmøtet  

 

Sak 91/2014: Landsstyremøte 2014 

 

 Sakslisten til landsstyremøtet fulgte vedlagt innkallingen. 

 

Styret gikk gjennom gjennomføring av landsstyremøte. 

 

Sak 92/2014: Utviklingsplan for fastlegeordningen 

 

Utviklingsplanen (tidligere opptrappingsplanen) er ferdig. Den endelige utviklingsplanen var 

sendt styrets medlemmer per e-post før møtet. 

  

 Styret gikk gjennom utviklingsplanen og hvordan denne skal gjøres kjent.  

 

Sak 93/2014: Ultralyddiagnostikk i allmennmedisin 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt er brev fra Forening for ultralyd i allmennpraksis 

(FUA) av 23. februar 2014 om ultralyddiagnostikk i allmennmedisin. Brevet var også sendt 

Norsk forening for allmennmedisin. 

 

Høsten 2011 hadde representanter for FUA møte med leder i allmennlegeforeningen. 

Bakgrunnen var FUAs ønske om å få bedre ultralydtakster, samt å orientere om økende 

slitasje på styremedlemmene i FUA. Denne henvendelsen dreier seg i noen grad om det 

samme.  

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Kari Sollien og Marit Hermansen skal ha et møte med FUA.  

 

  

Sak 94/2014: Innspill fra et medlem vedrørende svangerskapspenger, felles 

svangerskapsjournal og pasientrettighetsloven 
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 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 5. februar 2014 vedrørende 

pasientrettighetsloven , brev av brev av 7. februar 2014 vedrørende felles svangerskapsjournal 

og brev av 6. februar 2014 vedrørende svangerskapspenger fra et medlem.  

  

Vedtak: Ivar Halvorsen besvarer henvendelsene. 

 

Sak 95/2014: Vergemålserklæringer 

 

 Allmenlegeforeningen hadde mottatt e-post av 19. mars 2014 fra et medlem vedrørende 

godtgjørelse i forbindelse med vergemålserklæringer. 

 

 Henvendelsen ble oversendt avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen.  

  

 Vedlagt innkallingen fulgte også kopi av svaret fra avdeling for jus og arbeidsliv av 25. mars 

2014. 

 

Vedtak: Kari Sollien vurderer om dette skal omtales i et medlemsbrev. 

  

Sak: 96/2014: Størrelse på årsverk helsesekretær 

 

 Allmennlegeforeiningen hadde mottatt e-post av 11. mars 2014 henvendelse fra Norsk 

Helsesekretærforbund vedrørende norm eller anbefaling for antall årsverk helsesekretærer per 

lege i allmennpraksis.  

 

 Henvendelsen ble oversendt avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen. 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte også kopi av svaret fra avdeling for jus og arbeidsliv. 

 

 Vedtak: Styret tok svaret til orientering.  

 

Sak 97/2014: Regler for inntak av vikar i fastlegepraksis 

 

 På styremøte 18. mars 2014 la Ivar Halvorsen frem utkast til regler for inntak av vikar i 

fastlegepraksis.  

 

Ivar Halvorsen oversendte i e-post av 18. mars 2014 utkastet til regler til avdeling for jus og 

arbeidsliv i Legeforeningen. av 18. mars 2014 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte svar fra avdeling for jus og arbeidsliv.  

 

 Styret drøftet saken, og var fornøyd med svaret. 

 

 Vedtak: Styret tok svaret til orientering.  

 

Sak: 98/2014: Konvertering av svensk spesialistgodkjenning i allmennmedisin for 2. 

gang 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 26. mars 2014 fra Legeforeningen vedrørende 

en søknad om fornyet spesialistgodkjenning til sakkyndighetsvurdering.  
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Legeforeningen mener saken må følges opp overfor Helsedirektoratet, og ba om 

Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisins kommentarer. 

 

 Vedlagt fulgte e-post av 26. mars 2014 fra Legeforeningen med svar av10. mars 2014 fra 

Spesialitetskomiteen i allmennmedisin, beslutning fra statens helsepersonellnemd og tidligere 

saksdokumenter. 

 

 Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen støtter spesialitetskomiteen. Marit Hermansen besvarer 

henvendelsen på vegne av Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin.   

 

Sak 99/2014: Utredning om medisinsk grunnutdanning, nedsettelse av referansegruppe 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforening av 28. mars 2014 om nedsettelse 

av referansegruppe i forbindelse med utredning om medisinsk grunnutdanning.  

 

Saken var behandlet per e-post da svarfristen var før møtet. Fra Allmennlegeforeningen stiller 

Kristen Rokstad. 

   

  

Sak 101/2014: Høring: utkast til forskrifter i forbindelse med innføring av ny 

uførepensjon i offentlig tjenestepensjon (overgangsregler, inntektsprøving og 

samordning) 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev v 10. april 2014 fra Legeforeningen om høring fra 

 Akademikerne om utkast til forskrifter i forbindelse med innføring av ny uførepensjon i 

offentlig tjenestepensjon (overgangsregler, inntektsprøving og samordning) fra Arbeids- og 

sosialdepartementet.  

 

Utkastet til forskrifter er i hovedsak en oppfølging av lov 7. mars 2014 nr. 5 om endringer i 

lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning), jf. Prop. 202 

L (2012–2013). Endringsforslaget kommer som følge av behov for tilpasning til ny uføretrygd 

i folketrygden. Saken var på åpen høring i stortingskomiteen 9. januar 2014. Akademikernes 

høringsnotat til høringen kan leses her: 

http://www.akademikerne.no/no/akademikerne_mener/akademikernes_horingsuttalelser/2014

/Ny+uf%C3%B8retrygd+i+offentlig+tjenestepensjon.b7C_wJbSYe.ips  

 

Høringsfrist: 27. april 2014. 

 

På grunn av høringsfristen er saken ferdigbehandlet per e-post før styremøte. 

Allmennlegeforeningen avga ikke svar.  

 

Sak 102/2014: Høring - revidert lov om anke til Trygderetten 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 8. april 2014 om høring om revidert lov om 

anke til Trygderetten.  

 

Bakgrunn: 

Lov om anke til Trygderetten (trygderettsloven) er blitt endret flere ganger, men det har ikke 

vært foretatt en full revisjon. 

http://www.akademikerne.no/no/akademikerne_mener/akademikernes_horingsuttalelser/2014/Ny+uf%C3%B8retrygd+i+offentlig+tjenestepensjon.b7C_wJbSYe.ips
http://www.akademikerne.no/no/akademikerne_mener/akademikernes_horingsuttalelser/2014/Ny+uf%C3%B8retrygd+i+offentlig+tjenestepensjon.b7C_wJbSYe.ips


 

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 

Det er gjennom årene etablert praksis på viktige områder som ikke kommer til trykk i 

lovteksten. Departementet mener det er behov for å forbedre systematikken i loven og å 

modernisere språket. Det er også behov for å innføre bestemmelser som letter 

saksbehandlingen, for eksempel en adgang til å avsi tilleggs- og rettingskjennelser, slik at 

uteglemte konklusjoner ikke medfører ytterligere prosess og saksbehandling. 

 

I høringsnotatet foreslås det at språket i loven moderniseres og at etablert praksis tas inn i 

loven.   

  

Høringsfrist: 20. mai 2014 

 

Styret drøftet saken. 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  

 

Sak 103/2014: Høring - Kvinnehelse - 10 år etter kvinnehelsestrategien 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 1. april 2014 fra Legeforeningen om høring om 

kvinnehelse – 10 år etter kvinnehelsestrategien. 

 

Bakgrunn: 

Helsedirektoratet som har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å 

utarbeide en rapport om dagens status på utfordringene som blir skissert i 

kvinnehelsestrategien. I den forbindelse ønsker helsedirektoratet og invitere relevante aktører 

til å komme med innspill.  

 

Kvinnehelsestrategien er en oppfølging av forslagene i NOU 1999:13 Kvinners helse i Norge. 

Utredningen avdekket den gang stor kunnskapsmangel og manglende integrering av 

kjønnsperspektiv i helsepolitikk og -praksis. Utredningen foreslår mange tiltak med siktemål 

å skape strukturer, rutiner og redskaper som kan sikre integrering av kjønnsperspektiv i 

forskning og annen kunnskapsinnhenting, politikkutforming, forebyggingsarbeid og 

helsetjenester og velferdsordninger. 

 

Tiltakene i utredning og kapittel 11 Kvinneperspektiv på helsepolitikken i meldingen er 

ordnet under hovedområdene: 

a. Beslutningsprosesser 

b. Kunnskapsutvikling og formidling 

c. Helsepraksis 

d. Vold og overgrep 

e. Velferdsordninger og arbeidsliv, jamfør kapittel 7.4. i samme melding 

 

Med utgangspunkt i disse hovedområdene, ønsker Helsedirektoratet særlig tilbakemelding på:  

1. Hvordan vurderer høringsinstansen status for kvinnehelse i 2014?  

2. Hvilke fremskritt er oppnådd innenfor kvinnehelse i de siste 10 årene?  

3. Hvilke områder innenfor kvinnehelse er det fremdeles utfordringer?   

 

Høringsfrist: 27. mai 2014  

 

Styret drøftet saken. 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke høringssvar.  
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Sak 104/2014: Høring - Finnmark som utdanningsarena i medisinstudiet ved UiT 

Norges arktiske universitet 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 20. mars 2014 fra Legeforeningen om høring 

 - Finnmark som utdanningsarena i medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø. 

 

Bakgrunn: 

Det helsevitenskapelige fakultet, UiT - Norges arktiske universet, har utarbeidet forslag til en 

modell for faglig innhold og praktisk organisering av femte og sjette studieår for 

medisinstudiet for en gruppe studenter i Finnmark. Det overordnede målet er å styrke 

rekruttering av leger til helsetjenesten i Finnmark. Modellen forholder seg til gjeldende 

studieplan for legeutdanningen i Tromsø.  

 

Spesialist- og primærhelsetjenesten i Finnmark benyttes allerede i betydelig grad femte 

studieår. Det nye med forslaget er at undervisningsarenaen ønskes utvides til også å gjelde 

sjette og siste studieår. Forslaget er utarbeidet av ett bredt sammensatt og representativt 

utvalg. Utvalget finner at forholdene i helsetjenesten i Vest-Finnmark kan danne grunnlag for 

en meget spennende og god utdanningsarena for medisin-studentene i sjette studieår fordelt 

mellom lærestedene Hammerfest, Alta og Karasjok, med Hammerfest som hovedbase 
 

Høringsfrist: 9. april 2014. 

 

Saken var ferdigbehandlet per e-post da fristen var før styremøtet, og høringssvar var sendt. 

 

Sak 105/2014 Høring – utviklingsplan for Sørlandet sykehus 2030 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 21. mars 2014 fra Legeforeningen om høring – 

utviklingsplan for Sørlandet sykehus 2030. 

 

Bakgrunn:  

Legeforeningen har mottatt høring fra Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus om fremtidig 

struktur for landsdelen. Prosjektets mandat er å utarbeide et forslag til en helhetlig og 

langsiktig utviklingsplan som omfatter virksomheten og bygningsmassen til Sørlandet 

sykehus (SSHF). Prosjektet omfatter en planperiode frem til 2030 og i tillegg en 

scenarioperiode frem mot 2050.  

 

Utviklingsplan 2030 skal være Sørlandet sykehus’ helhetlige og langsiktig plan for utvikling 

av virksomheten. Planen skal beskrive både tjenestetilbud, driftsmodell, organisasjon og 

infrastruktur. Utviklingsplan 2030 skal fungere overordnet og peke ut retningen sykehuset 

skal bevege seg i de kommende årene. Det vil ikke bare være én, men flere prinsippmodeller 

som blir tatt til neste fase i prosjektet. Derfor er det ønskelig med en vurdering av de 

forskjellige prinsippmodellene med kombinasjoner av sykehus og regionale helsesentre og 

hvilke konsekvenser ulike løsninger kan få for høringsinstansene.   

 

Høringsdokumentet beskriver prosess, datagrunnlag, analyser og vurderinger. I arbeidet med 

å lage en utviklingsplan har man først beskrevet dagens situasjon for deretter å fremskrive 

hvordan man tror pasientforløp, befolkningen, infrastruktur og teknologi ser ut i landsdelen i 

2030. Tre modeller for å beskrive hvordan virksomheten kan organiseres blir utredet 

likeverdig og sammenlignet med utgangspunkt i noen vedtatte kriterier for hva som er den 

beste løsningen for fremtidens sykehus. Helt til slutt, som en nødvendig konsekvens av 

hvilken virksomhetsmodell man velger, vil prosjektet se på hvilke bygg som er nødvendige 

for å huse fremtidig virksomhet.  
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Høringsfrist: 15. juni 2014  

 

Styret drøftet saken, og Norsk forening for allmennmedisin hadde skrevet utkast til svar. NFA 

sender imidlertid ikke inn høringssvar.  

 

Vedtak: Ivar Halvorsen besvarer høringen i henhold til utkastet fra NFA. 

 

Sak 106/2014: Høring - ny strategi for Norsk Helsenett - strategi 2020 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 19. mars 2014 fra Legeforeningen om høring – 

ny strategi for Norsk Helsenett – strategi 2020. 

 

Bakgrunn: 

Legeforeningen har mottatt høring fra Norsk Helsenett om ny strategi for Norsk Helsenett - 

Strategi 2020. 

  

I 2014 er det ti år siden de regionale helseforetakene opprettet Norsk Helsenett som et 

aksjeselskap. Norsk helsenett har driftsansvar for flere nasjonale IKT-tjenester som blir stadig 

viktigere, f.eks. EDI, helsenorge.no, E-resept, kjernejournal, pasientreiseadministrasjon og 

videokonferanse. Hele spesialisthelsetjenesten og tilnærmet samtlige av landets fastleger 

bruker helsenettet, og i løpet av 2013 ble alle landets kommuner tilknyttet Norsk helsenett.  

Strategi 2020 er utviklet for å legge grunnlag for at selskapet fortsatt utvikler og tilpasser seg 

samfunnet og kundenes behov, og utviklingen for øvrig. Den tar utgangspunkt i at det har 

skjedd store endringer de siste årene, og at behovene for informasjonsdeling og sikker tilgang 

på informasjon er forandret.  

 

Strategien skal være førende for Norsk Helsenetts prioriteringer de neste årene. Det vil bli 

utarbeidet virksomhetsplan, konkrete handlingsplaner og indikatorer for måling og 

oppfølging.  

 

Høringsfrist: 29. april 2014  

 

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

høringssvar fra Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin.  

 

Sak 107/2014: Nettsiden og Facebook 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte oversikt over treff på nettsiden og Facebook siste periode. 

 

Styret drøfter nettsiden og Facebook.  

Nettsiden:  

130 besøk 26. mars – den dagen Høring om reservasjon ble lagt ut. 

Saken om skolestartundersøkelse ble lagt ut 25. mars, og ga 109 besøk. 

Facebook: Nå er det 513 som liker AF - milepælen på 500 er nådd!  

Også på Facebook var det reservasjon som skapte mest aktivitet 

  

 Styret gikk gjennom sakslisten vedrørende mulige saker som skal legges ut.  

 

    


