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Godkjent 4. november 2914 

 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

13. oktober 2014 

 

 

 

Dato:   Mandag 13. oktober 2014 kl. 13.00 – 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       

 
 

Sak 201/2014: Leders ti minutter 

 

 Oppfølging fra arbeidsmøtet – særlig kapasitet på grunnkurs B  

 Medlemsmøte i Østfold 

 Statsbudsjettet 

 Normerte sykemeldinger og beslutningsstøtte - Kari Sollien sitter i styringsgruppen i 

Helsedirektoratet  

 Møte i Helse- og omsorgsdepartementet om reservasjonssaken  

 Studietur med KS  

 

 Sak 202/2014: Referat fra styremøtet 25. og 26. september 2014 

  

Utkast til referat var sendt styrets medlemmer før møtet. 

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent.  

  

Sak 203/2014: Workshop om framtidens helsestasjon og skolehelsetjeneste 

  

Styret evaluerte workshopen om framtidens helsestasjon og skolehelsetjenesten, og diskuterte 

hvordan det skal jobbes videre med dette temaet. 

  

 Workshop er en god arbeidsform i en fase for politikkutvikling.  
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o Hvert styremedlem skriver oppsummering fra den gruppen de deltok i, og sender til 

sekretariatsleder.  

o Tone Dorthe Sletten skriver nettsak og tekst til medlemsbrev om workshopen.  

o Ivar Halvorsen skriver utkast til budskap i forhold til hvordan gripe det an i forhold til 

jordmortjenesten.  

 

Hvordan jobbe videre: 

o Kronikken ferdigstilles 

o Ferdigstiller utkast til policynotat som sendes NFA og som ferdigstilles mellom AF og 

NFA per e-post 

o Søknad til Helsedirektoratet om prosjektmidler til å evaluere prosjekt i Trondheim 

hvor Fana modellen forsøkes.  

  

 

Sak 204/2014: Rekruttering av fastleger 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte arbeidsprogrammet for AF styret 2013 – 2015 

 Punkt på arbeidsprogrammet 2013 – 2015 om rekrutering:  

 Det må bli enklere å etablere seg som fastlege. Kommunene har ansvaret, og må bruke 

positive virkemidler som for eksempel fast lønn, etableringsstøtte og veiledning  

 Spesialistutdanningen må bli mer strukturert og effektiv blant annet gjennom å sikre 

tilgang til utdanningsstillinger i sykehus. 

 

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte. 

 

Sak 205/2014: Allmennlegens rolle i kommunen 

 

Arbeidsprogrammet fulgte vedlagt sak 203. 

Punkt på arbeidsprogrammet om allmennlegens rolle i kommunene: 

 Det må være samsvar mellom oppgaver og ressurser både i fastlegepraksis og i 

kommunale stillinger.  

 Kommunalt akutt døgnopphold må ikke etableres uten forsvarlig legetjeneste. 

 Ansettelse av fastleger i annet allmennmedisinsk arbeid i kommunen skal baseres på 

frivillige avtaler, ikke pålegg 

 Ved arbeid for kommunen inkludert legevakt, skal fastleger få dekket sine reelle 

løpende utgifter.   

 Fastleger skal delta i utvikling og drift av fastlegeordningen og samhandlingsreformen 

lokalt, herunder delta i kommunens forhandlinger med helseforetaket. Kommunen må 

avsette budsjettmidler til frikjøp av fastleger til dette arbeidet. 

 God drift av LSU og ALU er avgjørende. LSU og andre kommunale samarbeidsmøter 

skal honoreres tilsvarende takst 14.  

 Næringsdrift er viktigste driftsform for fastleger. AF vil lage et policydokument om 

temaet. 

 Individuelle legeundersøkelser som i dag utføres på helsestasjon og i 

skolehelsetjenesten, må gjøres hos egen fastlege. 

 Det bør etableres meritterende lederutdanning for leger i kommunehelsetjenesten 

 

Oppfølging av allmennlegens rolle i kommunene: 

 

1. Det bør etableres meritterende lederutdanning for leger i kommunehelsetjenesten 
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Legeforeningens landsstyre fattet på landsstyremøtet 2014 følgende vedtak om ledelse i 

sykehus: 

 

«Sak 9.5 Ledelse i sykehus 

12/3978 

Innleder: Jon Helle, sentralstyret 

Sentralstyret behandlet saken i møte 29.4. 2014.  

Innstilling til vedtak: 

Landsstyret slutter seg til sentralstyrets forslag til modulbasert lederopplæring.  

Finansieringen forutsetter at berørte yrkesforeninger finner dekning i eget  

budsjett i 2015. 

Vedtatt med 136 stemmer, 1 stemme mot 

Forslag 1 

Forslag fra Marit Kamøy, støttet av Kristin Hovland, Oslo legeforening 

Det foreslås følgende tillegg etter 1. setning: 

Lederopplæringen bør også omfatte legelederne i primærhelsetjenesten og andre  

potensielle legeledere. 

Forslaget oversendes sentralstyret.» 

 

Styret vurderer om det skal rettes en henvendelse til sentralstyret med spørsmål om videre 

behandling av saken.  

 

2. Næringsdrift er viktigste driftsform for fastleger. Utarbeidelse av policydokument.  

Styret drøfter hvordan arbeidet med policydokumentet kan organiseres.  

 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 

 

Sak 206/2014: Samarbeid med KS 

 

Vedlagt innkallingen fulgte KS organisasjonskart. Styret drøfter samarbeid med KS regionalt. 
 

Sak 207/2014: Kommunikasjon eksternt og internt 

 

Styret fortsatte diskusjonen fra arbeidsmøtet om kommunikasjon både eksternt og internt. 

Hvilke kanaler skal brukes og hva ønskes oppnådd.  

 

Sak 208/2014: Fremtidens primærhelsetjeneste 

 

Ole Henrik Krat Bjørkholt har avtalt møte med Arbeiderpartiets stortingsgruppe 12. 

november 2014 klokka 11.30 om fremtidens primærhelsetjeneste.  

 

Vedlagt innkallingen fulgte e-postutveksling vedrørende møtet. 

 

Styret drøftet om dette er en sak for Allmennlegeforeningen, og i så fall med hvilket budskap 

og hvem som skal delta.  

 

Sekretariatsleder ber om et formøte og ettermøte med sekretariatet ved avdeling for jus og 

arbeidsliv og samfunnspolitisk avdeling. 

 

 

 



 

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 
  - 4 - 

4 

Sak 209/2014: Ny representant fra Legeforeningens til styringsgruppen i prosjektet 

Raskere tilbake 

 

Bodil Aasvang Olsen har vært Legeforeningens representant i styringsgruppen i prosjektet 

Raskere tilbake fra 2010 til vår 2014. Hun trekker seg nå grunnet stort arbeidspress. 

Allmennlegeforeningen har fått en henvendelse fra Raskere tilbake vedrørende ny 

representant til styringsgruppen. 

 

Styret drøftet saken på styremøtet 25. september, og besluttet at det skulle rettes en 

henvendelse til Helse Sør-Øst om hvor møtene pleier å være, og sender deretter en 

henvendelse til 1. landsrådene i helse sør-øst med forespørsel om en kunne tenke seg å sitte i 

styringsgruppen. 

 

Det ble sendt e-post til styret 8. oktober 2014 om at Christina Fredheim har sagt seg villig til å 

gå inn i denne rollen. Det er sendt forslag til Legeforeningen om at Christina Fredheim 

oppnevnes som representant i styringsgruppen.   

 

Sak 210/2014: Høring - Evaluering av EAT-samarbeidet 

 

Sak nr 195 fra styremøte 25. september: Allmennlegeforeningen hadde mottatt 

Legeforeningens brev av 11. september 2014 om evaluering av EAT-samarbeidet 

Tone Dorthe Sletten hadde skrevet utkast til svar som var sendt styremedlemmene før møtet.  

 

Bakgrunn: 

Landsstyret 2014 besluttet enstemmig at evaluering av Legeforeningen som strategisk 

samarbeidspartner i EAT-forum skal sendes på høring i organisasjonen. Sentralstyret 

behandlet et førsteutkast til evaluering av Legeforeningen som strategisk samarbeidspartner i 

EAT-forum på sentralstyremøtet 21. august. Før endelig ferdigstillelse og vurdering av 

mulige fremtidige samarbeidsformer, ønsker sentralstyret å få innspill fra foreningsleddene på 

evalueringen og alternativer for fremtidig samarbeid med EAT.  

 

Høringsfrist: 3. november 2014 

 

Styret diskuterte saken.  

 

Vedtak: Tone Dorthe Sletten utarbeider utkast i henhold til diskusjonen i styret som 

ferdigbehandles per e-post  

 

Sak 211/2014: Høring - Utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre, forslag til 

endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek 

 

Sak 196/2014 fra styremøtet: Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 18. september 

2014 fra Legeforeningen om utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre, forslag til 

endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. 

 

Bakgrunn:  

Helse- omsorgsdepartementet foreslår at retten helsesøstre og jordmødre i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten har til å rekvirere korttidsvirkende hormonelle prevensjonsmidler til 

kvinner i alderen 16-19 år, utvides til å gjelde alle kvinner fra 16 år. Ifølge Helse- og 

omsorgsdepartementet «er rekvireringsretten et ledd i et lett tilgjengelig lavterskeltilbud til 

unge kvinner, som kan bidra til å styrke deres seksuelle rettigheter og øke bruken av sikker 
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prevensjon». Departementet hevder også det vil være stor kostnytteverdi forbundet med at 

prevensjonskonsultasjoner til et betydelig antall kvinner i Norge kan forskyves fra fastlegene 

til helsesøstre og jordmødre med god kompetanse. 

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 12. november 2014   

 

Styret drøftet saken 

 

Ivar Halvorsen hadde sendt utkast til styrets medlemmer før møtet. 

 

Vedtak: Sender inn svaret fra Ivar Halvorsen.  

 

Sak 212/2014: Høring - forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter 

(pasienttransport) 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 19. september 2014 om 

forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter 

  

 Bakgrunn: 

Legeforeningen har mottatt fra Helse- og omsorgsdepartementet forslag om forenkling av 

regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport). 

 

Departementet foreslår at utbetalingen til pasientene som hovedregel skal baseres på en 

standard kilometergodtgjørelse, uavhengig av om pasienten benytter kollektiv transport, egen 

bil eller drosje. Det er strekningens lengde som ligger til grunn for utbetalingen. Dette vil 

erstatte dagens hovedregel om at reiser dekkes etter taksten for billigste rutegående 

transportmiddel. Ved reiser over 300 kilometer (som oftest fly) skal utbetalingen til 

pasientene fremdeles baseres på billigste rutegående transport. Det foreslås en rekke 

avklaringer for å sikre en ensartet praktisering av regelverket. Ifølge Helse – og 

omsorgsdepartementet skal forslagene bidra til å gjøre regelverket mer forståelig, forenkle 

pasientenes innsending av krav og legge til rette for en mer kostnadseffektiv administrasjon 

av ordningen.  

  

Høringsfrist: 12. november 2014 

 

Styret drøftet saken. 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 

 

Sak 213/2014: Høring - forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 23. september 2014 om 

forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 

 

Bakgrunn: 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til en ny forskrift som skal 

regulere adgangen til å gi helsepersonell tilgang til helseopplysninger i pasientjournaler og 

andre behandlingsrettede helseregistre mellom virksomheter. Forskriften omhandler hvilke 

krav som må være oppfylt i virksomhetene for å kunne gi helsepersonell i andre virksomheter 

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Utvidet-rekvireringsrett-for-helsesostre-og-jordmodre-forslag-til-endring-i-forskrift-om-rekvirering-og-utlevering-av-legemidler-fra-apotek/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
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tilgang til pasientjournalen. En virksomhet som vil gi andre virksomheter tilgang må ha 

vurdert risikoen ved dette og ha iverksatt eventuelle tiltak for å begrense risikoen. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet mener det er viktig at de nye mulighetene for 

informasjonsdeling kan tre i kraft så raskt som mulig. De har derfor satt en svært knapp 

høringsfrist.  
 

Høringsfrist: 23. oktober 2014. 

 

Styret drøftet saken 

 

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

 

Sak 214/2014: Intern høring - Utkast til Legeforeningens statusrapport om legevakt 

 

Legeforeningen sendte den 17. september 2014 utkast til Legeforeningens statusrapport om 

legevakt på intern høring.  

 

Saken ble behandlet på forrige styremøte. Kari Sollien hadde skrevet utkast til høringssvar 

som var sendt styrets medlemmer før møtet.  

 

Vedtak: Saken besvarer i henhold til utkastet til Sollien.  
 

Sak 215/2014: Nettsiden og Facebook 

 

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

 

Styret drøfter nettsiden og Facebook 

 

Vedtak: Tone Dorthe Sletten skriver nettsak om workshopen og Egil Johannesen skriver 

nettsak om kurset om Normen.  

 

Sak 216/2014: Politisk time 

 

 Oppstartseminar EPJ-protokollen fra normaltariff-forhandlingene 

 Hastendringsrådsmøte Helsedirektoratet om HELFOs saksbehandlingssystem  

 E-resept kontaktmøte 

 Idemøte i forkant av forhandlingsmøte om EPJ-protokollen fra normaltariff-

forhandlingene 

 Møte i styringsgruppen  

 Foredrag helsIT arbeidsseminar - alternativ tilkobling til Helsenett  

 E-læringskurs om informasjonssikkerhet  

 Lokalt IT seminar  

 

 

 

Sak 217/2014: Bestillerprosessen for forskningsoppsummeringer 2015 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte brev fra Kunnskapssenteret av 9. oktober om Bestillerprosessen 

for forskningsoppsummeringer 2015 
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 Styret drøftet saken.  

 

Sak 218/2014: Forslag på representant i styringsgruppen EPJ 

 

Allmennlegeforeningen fikk den 2. oktober 2014 fått beskjed om at PSL ikke stiller kandidat 

til styringsgruppen for gjennomføring av EPJ-protokollen fra normaltariff-forhandlingene.  

Saken er ferdigbehandlet ved at Inger Lyngstad, tidligere leder av NFAs referansegruppe for 

EPJ, har sagt ja til å være med i styringsgruppen for EPJ-utvikling. Hun har også erfaring fra 

KUP.  

 

Vedtak: Styret inviterer Susanne Prøsch på et styremøte. 

 

Sak 219/2014: Pasientsikkerhetssamling 27. og 28. oktober 2014 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brever fra Legeforeningen av 2. oktober 2014 om 

Pasientsikkerhetssamling 27. og 28. oktober 2014 

 

 Styret drøftet saken.  

 

 Vedtak: Camilla Fagerholt Storli takker for invitasjonen, men at ingen fra styret kan delta.  


