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  Godkjent 11. februar 2014 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

13. januar 2014 

 

 

 

Dato:   Mandag 13. januar 2013 kl. 10.00 – 17.00 

 

Møtested: Legenes hus 

 

Deltakere:  Kari Sollien, leder 

Ivar Halvorsen, nestleder 

Ole Henrik Krat Bjørkholt 

Egil Johannesen 

Bjørn Nordang 

Kirsten Rokstad 

Tone Dorthe Sletten 

Marit Hermansen, leder av Norsk forening  for allmennmedisin 

 

Referent:  Camilla Fagerholt Storli 

 

 

Til stede sak 1/2014: Karin Wallin  

Ikke til stede sak 5/2014: Kari Sollien, Marit Hermansen og Camilla Fagerholt Storli 
          
 
 

Sak 1/2014: Fastlegestatistikk 

 

Statistikksjef i Legeforeningen, Anders Taraldset orienterte om fastlegestatistikk. 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte statusrapport for Allmennlegeforeningen 201. 

 

 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

 

Sak 2/2014: Politisk time 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte e-post av 7. januar 2014 fra Kari Sollien med oversikt over 

viktige saker siden sist møte.  

 

 Vedlagt innkallingen fulgte også referat fra møte mellom Legeforeningen og HELFO 

4.desember 2013. 

 

 Helsedirektoratets avdeling for primærhelsetjeneste  

 Sykemeldingskurset 

 Viktig å huske i forbindelse med e-resept 
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 Kampen om innboksen  

 SKIL – stiftelsesmøte og styremøte  

 Møte med Allmennlegehelsetjenesten i helsedirektoratet  

 Møte med avdeling for helse og velferd i KS om KAD 

 Innlegg om legevakt på lederkonferansen  

 Møte i Allmennmedisinsk utdanningsutvalg   

 Bytte av mulitdose leverandør - og pasientene trenger nytt medisinkort  

 Helsevakt i Trondheim– Ros analyse 

 Møte i Tekna om «en pasientjournal, hvor står vi og hvor går vi»  

 Overføring av sårskift til fastlegene  

 Prosjekt Frida – jordmødre tidlig samtale med gravide om livsstilsråd 

 Jørn Gilberg fungerer som 1. landsråd i Østfold frem til sommeren 2014 

 Praksiskompensasjon 

 Kirsten Rokstad deltar på foreningens time 23. mai 2014 på Solstrandkurset 

 Grunnkurs A på Voss  

 Reservasjonssaken  

 

Sak 3/2014: Referat fra styremøtet 28. november 2013 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til referat fra styremøtet 28. november 2013. 

 

Vedtak: Referatet ble godkjent med enkelte endringer.  

 

Sak 4/2014: Referat fra fellesmøtet AF og NFA 29. november 2013 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til referat fra fellesmøtet AF og NFA 29. november 2013. 

 

Vedtak: Referat ble godkjent. 

 

Sak 5/2014: Honorering av leder 

  

Forslag fra honorarutvalget ble sendt styret per e-post før styremøtet. 

 

Kari Sollien, Marit Hermansen og Camilla Fagerholt Storli deltok ikke under behandlingen 

av denne saken. 

 

Vedtak: Styret viser til "Honorarutvalgenes innstilling til AF og NFA i forbindelse med krav 

om endring av ledernes praksiskompensasjon til honorar eller lønn for 2014". 

 

AFs leder honoreres slik: 

Styrehonorar (uavhengig av grad av frikjøp): 1,4 G (uendret) 

Lønn: 2,8 G (uendret)  

Styrehonorar (avhengig av frikjøpsgrad, pt 100 %): 18,7 G 

 

Styrehonorar for Sentralstyret kommer utenom. 

 

Utbetaling av styrehonorar innebærer at leder ikke innmeldes i arbeidstakerregisteret, og 

dermed ikke er berettiget til pensjon og sykelønn. 

Honorarer for arbeid og oppdrag for andre deler av legeforeningen skal inngå som delvis 

dekning for styrehonoraret. 
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Dersom lederen selv ønsker en honorering i form av lønn med OTP og innmelding i 

arbeidstakerregisteret, så kan dette avtales, dog slik at foreningens brutto utgift blir den 

samme.   

 

Lederhonorarer og -lønn gjelder ut valgperioden 2013-2015, under forutsetning om tilslutning 

fra landsrådet. 

 

Honorarutvalget bes om å legge fram en sak for landsrådet våren 2014 om framtidig 

honorering av AFs leder. 

 

Sak 6/2014: Valg av honorarutvalg 

  

Etter forslag fra styret velger landsrådet i partalls år et honorarutvalg.  

 

 Sittende honorarutvalg: Eirik Bø Larsen, Anne Mathilde Hanstad og Børge Winther. Disse 

ønsker gjenvalg.  

 

 Vedtak: Styret innstiller på at de gjenvelges. 

 

Sak 8/2014: Representant i UEMO 

 

Allmennlegeforeningen har to representanter i UEMO. Det har vært Kari Sollien og Kjartan 

Olafsson. Da Kjartan Olafsson er valgt til visepresident i UEMO skal Allmennlegeforeningen 

velge en ny representant.  

 

Vedtak: Tone Dorthe Sletten representerer Allmennlegeforeningen i UEMO. 

 

Sak 9/2014: Kronikk om innholdet i konsultasjonene, hva innebærer en sammenligning 

med andre OECD-land 

 

Oppfølging av sak 256/2013 (Kirsten Rokstads kronikk). 

 

Kristen hadde sendt revidert utkast til styrets medlemmer før styremøte.  

 

Vedtak: Kirsten Rokstad endrer kronikken i henhold til diskusjonen i styret.  

 

Sak 10/2014: Helsekontroller av barn 

 

Tone Dorthe Sletten og Kristen Rokstad jobber med policy notatet. 

 

Tone Dorthe Sletten jobber videre med work shop, og sender forslag til skisse til Camilla 

Fagerholt Storli som tar en intern runde i Legeforeningen om eventuell deltakelse derfra.  

 

Sak 11/2014: Nordisk ledermøte 3. – 6. september 

 

Det skal være nordisk ledermøte på Island 3. – 6. september 2014.  

 

Vedtak: Ivar Halvorsen, Kari Sollien og Camilla Fagerholt Storli deltar for 

Allmennlegeforeningen.   
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Sak 12/2014: Årsmelding 

 

 Disposisjon av punk 9 i årsmeldingen – viktige saker i 2013. Vedlagt innkallingen fulgte  

utkast til saker som omtales basert på tidligere års årsmeldinger og referatene fra møtene i 

2013.  

 

Styret gikk gjennom hvilke saker som skal omtales i punkt 9 i årsmeldingen og fordelte 

skriveoppgaver.  

 

Vedtak:  

Frist for å levere utkast: 5. februar 2014.  

 Ny fastlegeforskrift – Kari Sollien 

 Opptrappingsplan for fastlegeordningen – Kari Sollien 

 Forhandlinger om takster, honorarer og egenandeler – Bjørn Nordang 

 Inntekts- og kostnadsundersøkelsen – Bjørn Nordang 

 Rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen – Ivar Halvorsen 

 Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen - Ivar Halvorsen 

 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Legeforeningen for leger og turnusleger i 

kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen – Ivar 

Halvorsen 

 Statsavtalen – Bjørn Nordang 

 Allmennleger i spesialisering – ALIS – Ole Henrik Krat Bjørkholt  

 E-helse og IKT – Egil Johannesen 

 Legevakt – Ivar Halvorsen 

 KAD-senger – Kari Sollien 

 Sykefraværsarbeidet – Tone Dorthe Sletten 

 Nettside, Facebookside og medlemsbrev – Camilla Fagerholt Storli 

 Fastlegen.no – Tom Sundar 

 Internasjonalt arbeid – Kjartan Olafsson 

 Ledelse – Tone Dorthe Sletten 

 Turnustjeneste – Ole Henrik Krat Bjørkholt  

 Veiledet tjeneste – Kari Sollien 

 Senter for kvalitet i legekontor – Kari Sollien 

 Allmennlegeforeningen 75 år- og festskriftet – Camilla Fagerholt Storli  

 

Sak 13/2014: Våruka 2014 

 

Styret gikk gjennom status for kursene og arbeidet med det sosiale programmet.  

Sak 14/2014: Arbeidsmøte 25. – 28. september 2014 

 

Roma er foreslått som sted for arbeidsmøtet 2014. Vi har hatt kontakt med Anders Hornslien 

vedrørende planlegging av en slik tur. 

 

Mer informasjon http://www.italianescape.no/index.php/anders-hornslien 

 

Vedtak: Arbeidsmøte i 2014 legges til Roma, og sekretariatet jobber videre med utkast til 

program i samarbeid med Anders Hornslien.  

 

Sak 15/2014: Allmennlegeforeningens jubileumsskrift festskrift 

http://www.italianescape.no/index.php/anders-hornslien
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Allmennlegeforeningen har et restlager av festskriftet fra jubileet.  

 

AF har fått nesten 400 nye medlemmer etter at festskriftet ble sendt ut i mai 2013. 

Er det en ide å sende ut Festskriftet som en velkomsthilsen til nye medlemmer? Porto per 

festskrift er kr 50,-, dvs. at dette vil koste ca. kr 20 000,-. 

 

Vedtak: Festskriftet sendes nye medlemmer.   

 

Sak 16/2014: Blodprøvetaking av rusede personer 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en henvendelse fra Norsk helsesekretærforbund om 

blodprøvetaking av rusede personer, og rettet en henvendelse til avdeling for jus og arbeidsliv 

og ba om en vurdering av saken.  

 

Vedlagt fulgte brev av 11. desember 2013fra Legeforeningen. 

 

Styret drøftet saken. 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

 

Sak 17/2014:Kjernejournal 

 

Dagens Medisin har publisert artikkelen: 50-fastleger-er-allerede-i-gang-med-

kjernejournalen. Bør Allmennlegeforeningen lage en egen informasjonstekst til nettsiden?   

 

Vedtak: Ivar Halvorsen skriver innlegg til nettsiden om dette.  

 

Sak 18/2014: Allmennlegens rolle i kommunen 

 

Kari Sollien mener det bør etableres en arbeidsgruppe i forbindelse med oppfølging av 

punktet om allmennlegenes rolle i kommunene i arbeidsprogrammet.  

 

Saken utsettes til neste møte.  

 

Sak 19/2014: Intern høring - Legeforeningens landsstyremøte 2014 - forslag til tema for 

den helsepolitiske debatt og forslag til saker under Sak 9 Aktuelle saker 

 

Allmennlegeforeningen har mottatt brev av 4. desember 2013 fra Legeforeningen om intern 

høring - Legeforeningens landsstyremøte 2014 - forslag til tema for den helsepolitiske debatt 

og forslag til saker under Sak 9 Aktuelle saker. 

 

Legeforeningens landsstyremøte er et av de viktigste utstillingsvinduer for Legeforeningens 

politikk. Her sluttføres og/eller forankres viktige saker og strategiske prosesser i 

Legeforeningens høyeste organ og vi får oftest god dekning i media. 

Sentralstyret ønsker at den helsepolitiske debatten skal engasjere flest mulig gjennom at tema 

for debatten har bred forankring blant våre medlemmer.  

 

Styret drøftet saken. 

 

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/50-fastleger-er-allerede-i-gang-med-kjernejournalen/
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Vedtak: Kari Sollien besvarer høringen i henhold til diskusjonen på styremøtet.  

 

Sak 20/2014: Høring - sluttrapport om førerkortprosjektet 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 20. desember 2013 Legeforeningen om høring 

– sluttrapport om førerkortprosjektet.  

 

Bakgrunnen for prosjektet er den store og økende saksmengden på førerkortfeltet. Formålet 

med prosjektet er å få en bred overordnet oversikt over aktuelle problemstillinger og 

utfordringer på feltet som grunnlag for videre strategier og veivalg for feltet, herunder forslag 

til effektivisering og harmonisering av saksbehandlingen.  

Prosjektet fremmer en rekke forslag som vil kunne medføre endring i roller og oppgaver for 

aktørene på feltet. Blant annet foreslås det at dispensasjonsordningen hos fylkesmannen 

bortfaller og at den faste legen kan gi tidsbegrenset godkjent helseattest.  

 

Legeforeningen har blitt invitert til å kommentere rapportutkastet før det sendes på ordinær 

høringsrunde. Derfor er høringsfristen svært knapp. 

 

Vedtak: Kari Sollien orienterte om saken og prosessen 

 

Sak 21/2014: Høring – forslag til revisjon av gjeldene nasjonal faglig retningslinje for 

svangerskapsomsorgen på tema «vold og seksuelle overgrep mot gravide» 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 8. januar 2014 fra Legeforeningen om Høring – 

forslag til revisjon av gjeldene nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på tema 

«vold og seksuelle overgrep mot gravide». 

 

Bakgrunn: Legeforeningen har mottatt fra Helsedirektoratet forslag til revisjon av gjeldene 

nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på tema "vold og seksuelle overgrep 

mot gravide". Hovedmålet er ifølge Helsedirektoratet at anbefalingen skal føre til mer 

ensartede nasjonale prosedyrer og rutiner som understøtter rasjonelle, effektive og kvalitativt 

gode tjenester preget av kontinuitet og helhet. Det skal også bidra til likeverdige tjenester 

uansett hvor de gravide oppholder seg og bor i landet. 

Legeforeningen har tre representanter i arbeidsgruppen som har bistått i utarbeidelsen av 

retningslinjene, fra henholdsvis Norsk gynekologisk forening, Norsk forening for 

samfunnsmedisin og Norsk forening for allmennmedisin. Representantene har i løpet 

prosessen vært kritisk til den forelagte tidsplanen og til deler av innholdet i utkast til 

retningslinje. Vi ber om at høringsinstansene leser brevet fra Legeforeningen for en nærmere 

redegjørelse av dette.  

Vedtak: Tone Dorthe Sletten utarbeider utkast til svar innen 23 januar, som ferdigbehandles 

per e-post. 

 

Sak 22/2014Høring - HelseOmsorg21 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 9. desember 2013 fra Legeforeningen om 

HelsesOmsorg21. 

 

 Høringen hadde frist 29. desember, og var derfor ferdigbehandlet per epost.  
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Sak 27/2014: Tillitsvalgsopplæring 

 

 Styret drøftet tillittsvalgsopplæring og deltakelse fra Allmennelgeforeningen.  

 

 Sak 28/2014: Sykmelding per telefon 

 

 Allmennlegeforeningen rettet en henvendelse til Legeforeningen ved avdeling for jus og 

arbeidsliv om spørsmål knyttet til sykemelding per telefon.  

 

Vedlagt innkallingen fulgte Legeforeningens svarbrev av 9. januar2013 om dette.  

  

Vedtak: Styret tok saken til orientering  

 

Sak 29/2014: Nettsiden og Facebook 

  

Vedlagt innkallingen fulgte oversikt over treff på nettsiden og Facebook fra desember 2013 til 

dags dato. 

 

Styret drøfter nettsiden og Facebook, og gikk gjennom sakslisten vedrørende mulige saker 

som skal legges ut.  

 

Sak 30/2014: IA-avtalen 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 10. januar 2014 fra Legeforeningen om 

forhandlingene om IA-avtale.  

 

Olve Moldestad i samfunnspolitisk avdeling i Legeforeningen orienterte om arbeidet i 

Akademikerne. Utarbeidelse av høringsbrev.  

 

Må kunne be om dialogmøte tidligere også der det er behov for tilrettelegging  

 

Sak 31/2014: Landsmøte 2014 for Norsk medisinerstudentforening 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon av 13. januar 2014 til landsmøtet 2014 for 

Norsk medisinstudentforening. 

 

Vedtak: Kirsten Rokstad deltar for Allmennlegeforeningen.   

 

Sak 32/2014: Høring – arbeidsavklaringspenger 

 

Høring - forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger §2 om maksimal 

stønadsperiode (Fra Arbeidsdepartementet) ble sendt på høring fra Legeforeningen 18. 

desember 2013. 

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Tone Dorthe Sletten vurderer om Allmennlegeforeningen skal uttale seg i saken.  

 

Sak 33/2014: Høring: Medisinsk utstyr 
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Legeforeningen hadde mottatt høring fra Helsedirektoratet om endring i forskrift om 

medisinsk utstyr. Legeforeningen sendte denne på høring 18. desember 2013.  

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar på høringen.  

 

 


