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Godkjent 5. mai 2014 

 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

18. mars 2014 

or 

 

 

Dato:   Mandag 18. mars 2014 kl. 10.00 – 17.00 

 

Møtested: Legenes hus 

 

Deltakere:  Kari Sollien, leder 

Ivar Halvorsen, nestleder 

Egil Johannesen 

Bjørn Nordang 

Kirsten Rokstad 

Tone Dorthe Sletten 

 

Forfall:           Ole Henrik Krat Bjørkholt og Marit Hermansen  

 

Referent:  Camilla Fagerholt Storli 

   

 

Sak 64/2014: Politisk time 

 

 Sentralstyrets seminar med stortingskomiteen 

 Orienteringsmøte i Helsedirektoratet om spesialiteten i allmennmedisin og       

utfordringer med EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv 

 Referat fra sentralstyremøte, særlig om utviklingen av avtalespesialistordningen og 

statusrapport om legevakt. 

 Medlemsmøter 

 Arbeidsgruppemøte med KS om KAD 

 Møte i Helse- og omsorgsdepartementet om oppføling av protokoll fra sist års 

normaltariff-forhandlinger.  

 IA-forhandlingene 

 Utviklingsplanen  

 Opprettelse av spesialisthjemler  

 Medieoppslag om legedekning i distrikt  

 Regler for inntak av vikar i fastlegepraksis  

 IT-konferanse  

 Dialogkonferansen – Kari Sollien, Bjørn Nordang og Tone Dorthe Sletten deltok 

 Nidelv-kurset  

 Kommunal praksiskonsulent 
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Sak 65 /2014: Referat fra styremøtet 11. februar 2014 

  

Utkast til referat fra styremøtet 11. februar 2014 fulgte vedlagt innkallingen.  

 

Vedtak: Referatet ble godkjent.  

 

Sak 67/2014: Årsmelding 2013 

 

 Utkast til årsmelding fulgte vedlagt innkallingen. 

 

 Styret gikk gjennom utkastet til årsmelding.    

 

Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent. 

 

Sak 68/2014: Budsjett for 2015 

  

Utkast til tekst til budsjettet for 2015 fulgte vedlagt innkallingen. 

 

 Vedtak: Styret godkjente teksten til budsjettet  

 

Sak 69/2014: Våruka 

 

Kari Sollien orienterte om status for Våruka. Ivar Halvorsen orienterte om status for kurs i 

helsepolitikk, Tone Dorthe Sletten for ledelseskurset og Egil Johannesen orienterte om status 

for de sosiale arrangementene.   

 

Styremøtet 5. mai 2014 starter kl 10.30.  

 

Sekretariatet retter en henvendelse til Journalen vedrørende manglende informasjon i siste 

utgave om Våruka. 

 

Sak 70/2014: Landsrådsmøte 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til saksliste til landsrådsmøte.  

 

 Vedlagt fulgte også til orientering kopi av e-post av 11. mars 2014 sendt medlemmer av 

Allmennlegeforeningen vedrørende innkomne saker som skal vedlegges innkallingen til 

landsrådsmøtet.  

 

Vedtak: ang gjennomføringen av landsrådsmøte – sekretariatet forespør følgende: 

 Referenter – Kjartan Olafsson og Camilla Fagerholt Storli  

 Skrivehjelp – Torgeir Hoff Skavøy og Morten Laudal  

 Dirigenter – Svein Aarseth og Anne Mathilde Hanstad  

 Tellekorps – Karin Wallin, Anne Ormshammer, Tor Carlsen og Bente Mjølstad. 

 

Sak 71/2014: Workshop om legenes rolle i helsestasjon og skolehelsetjeneste 

 

Vedlagt innkallingen fulgte utkast til workshop om legenes rolle i helsestasjon og 

skolehelsetjeneste.  
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Styret drøftet saken. Tone Dorthe Sletten finner dato i september, og utarbeider utkast til 

budsjett. 

 

Sak 72/2014: Oppstartshåndbok for allmennpraksis 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt vedlagte e-post av 11. mars 2014 fra ALIS – utvalget 

for allmennleger i spesialisering - med utkast til oppstartshåndbok. 

 

Frist: 8. april 2014. 

 

Styret gikk gjennom utkastet. 

 

Vedtak: Kari Sollien og Camilla Fagerholt Storli sender tilbakemelding til ALIS.   

 

Sak 73/2014: Invitasjon til Overlegeforeningens vårkurs og ordinært landsrådsmøte 

 

./. Allmennlegeforeningen hadde mottatt vedlagte e-post av 17. februar 2014 med invitasjon til 

Overlegeforeningens landsrådsmøte 3. – 4. april 2014. 

 

 Dette møtet sammenfaller med AFs neste styremøte, som er 3. april i Oslo. 

  

Påmeldingsfrist var 10. mars 2014  

 

 Vedtak: Camilla Fagerholt Storli gir tilbakemelding om at Allmennlegeforeningen dessverre 

ikke kan møte. 

 

Sak 74/2014: Invitasjon til DLFs fullmäktigmöte 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt vedlagte brev fra Svenska Distriktsläkaförening av 

7.mars 2014 med invitasjon til fullmäktigemöte 3. april 2014. 

 

 Frist: 24. mars 2014 

  

 Vedtak: Camilla Fagerholt Storli gir tilbakemelding om at Allmennlegeforeningen dessverre 

ikke kan delta. 

  

Sak 75/2014: Invitasjon til Namf og Nfam årsmøte 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 3. mars 2014 fra Namf og Nfam med 

invitasjon til årsmøte torsdag 8. mai 2014. 

 

 Frist 31. mars 2014 

 

 Vedtak: Allmennlegeforeningen kan dessverre ikke delta.  

  

Sak 76/2014: Datadrift ved legekontorene 

Sak fra Ivar Halvorsen: 

 

«Vi har hatt store driftsvansker med vår datadrift, over lang tid.  
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Vi er nå i en prosess med å prøve noe nytt. Det likner på det som het Asp.  

Firmaet vi har inngått avtale (Upheads) har svært mange tannleger i porteføljen og er 

godkjent av NHN. De kan alt om Normen og har langt bedre oversikt over sikker drift enn vår 

tidligere hardvarestøtte. 

 

Upheads prøvde for noen år siden å få dette til for tannlegene. Da ville ikke NHN.  

Det må være rasjonelt for NHN også å få færre og mer profesjonelle parter å samhandle 

med. Alle parter vil være tjent med at Normen etterleves bedre.  

 

Jeg vil foreslå at vi ber JA-avdelingen om å vurdere å lage en sak på dette, mot NHN. 

Formålet må være at man får rabatt på NHN-avgiften, som igjen vil delfinansiere at man 

kobler seg på en løsning med høyere grad av sikkerhet.» 

 

Vedtak: AF fortsetter kontakten  med norsk helsenett.   

 

Sak 77/2014: Oppnevning av medlemmer til nasjonal nemd for overdragelse av 

fastlegepraksis for perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2016 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 5. mars 2014 fra Legeforeningen om 

oppnevning av medlemmer til nasjonal nemnd for overdragelse av fastlegepraksis for 

perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2016.  

 

Det er sentralstyret som oppnevner nemnden, og Allmennlegeforeningen skal foreslå seks 

medlemmer. Sittende medlemmer fra Allmennlegeforeningen:  

 

 Øystein Furnes (AF) Alta  

 Anne Hensrud (AF) Bardu 

 Lars Erik Halvorsen (AF) Trondheim 

 Gunnar Ramstad (AF) Bergen  

 Magnhild Aanje (AF) Oslo 

 Karin Frydenberg (AF) Gjøvik  

 

 

Vedtak: Kari Sollien spør den enkelte om de ønsker gjenvalg.  

 

Sak 78/2014: Revidering av vedtekter 

 

 Forslag til endringer av Allmennlegeforeningens vedtekter med utkast til nye vedtekter samt 

eksempler på landsrådssammensetning ble 15. februar 2014 sendt på høring til landsrådet. 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte mottatt svar på høringen.  

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Styret vil foreslå det vedlagte utkastet til vedtekter, med et landsråd på 70 og 

delingstall 100.  

 

Sak 79/2014: Utviklingsplan for fastlegeordningen 

 

Utviklingsplanen (tidligere opptrappingsplanen) er fortatt under arbeid.  



 

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 

 

Kari Sollien orienterte, og styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Sak på neste styremøtet 

 

Sak 80/2014 Høring - Reservasjonsordning for fastleger 

 

Det ble på styremøtet i Allmennlegeforeningen 11. februar 2014 vedtatt at høringen om 

reservasjonsordning for fastleger skulle sendes ut på intern høring blant AFs landsråd.  

Det er mottatt fem svar på høringen, og høringssvarene fulgte vedlagt innkallingen.  

 

 Vedlagt innkallingen fulgte også utkast til høringssvar fra Kari Sollien.  

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 27. januar 2014 fra Legeforeningen 

vedrørende reservasjonsordning for fastleger. 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte høringsbrevet fra Legeforeningen med en nærmere redegjørelse 

av hovedinnholdet i forslaget, svar av 8. mars 2013 fra Allmennlegeforeningen, 

høringsvedlegg fra arbeidsgruppen og vedtak fra AFs landsråd og vedtak fra sentralstyret. 
 

Bakgrunn: 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til reservasjonsordning for 

fastleger. Det foreslås endringer i helse- og omsorgstjenesteloven samt pasient- og 

brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleger og 

rett til å skifte fastlege ved reservasjon). Forslaget omfatter også endringer i 

fastlegeforskriften og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen.  

 

Departementet foreslår å åpne for at kommuner kan inngå avtale om reservasjon med 

fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort. Forslaget 

bygger på forhandlinger mellom regjeringspartiene Høyre og FrP samt Krf, og det viser til 

vedtaket til Legeforeningens landsstyre om reservasjon. Legeforeningen har vært i dialog med 

Helse- og omsorgsdepartementet i forkant av publisering av forslaget. 

 

Sentralstyret har på bakgrunn av mange medieoppslag om reservasjon drøftet innholdet i 

landsstyrevedtaket. Etter sentralstyrets vurdering omfattes ikke assistert befruktning, 

hormonspiral, m.m.. Sentralstyret mener at henvisning til abort i tråd med regjeringens forslag 

er omfattet, slik at kommunene må vurdere om dette er forenlig med befolkningens behov for 

tjenestene. Det er altså ingen rettighet for den enkelte lege, men en mulighet for kommunen 

til å akseptere reservasjon dersom pasientenes interesser og rettigheter ivaretas. 

 

Se vedlagte høringsbrev fra Legeforeningen for en nærmere redegjørelse av hovedinnholdet i 

forslaget. 

  
Styret drøftet saken. 

 

Vedtak: Kari Sollien ferdigstiller høringssvaret i henhold til diskusjonene i styret.   

 

Sak 81/2014: Intern høring - statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 7. mars 2014 fra Legeforeningen om intern 

høring- statusrapport om nasjonal sykehusplan.  
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Utkast til statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan sendes nå på høring i 

foreningsleddene. Tema er i første rekke den nasjonale strukturen for de somatiske 

sykehusene: innhold ut fra pasientenes behov og likeverdige helsetjenester. Videre er det det 

faglige innholdet i en nasjonal sykehusplan som blir tydeliggjort, gjennom innspill om 

størrelse på sykehus, robuste fagmiljøer, kvalitet og ledelse. Avslutningsvis redegjøres det for 

investeringsbehovet for sykehusbygg og medisinskteknisk utstyr, samt prosess for nasjonal 

sykehusplan.  

 

Vedtak på styremøtet 11. februar 2014: Ole Henrik Krat Bjørkholt utarbeider utkast til 

høringssvar som ferdigbehandles på neste styremøte. 

 

Ole Henrik Krat Bjørkholt hadde sendt styret utkast til svar, og styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Kari Sollien ferdigstiller høringssvaret i henhold til diskusjonen i styret. 

 

Sak 82/2014: Innspill til Helsedirektoratets arbeid med ny felles forskrift for 

internkontroll og systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og 

brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post fra Legeforeningen av 25. februar 2014 

vedrørende invitasjon fra Helsedirektoratet til å komme med innspill til arbeidet med ny felles 

forskrift for internkontroll og systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og 

brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. 

 

Bakgrunn:  

Legeforeningen har mottatt invitasjon til å komme med innspill til Helsedirektoratets arbeid 

med ny felles forskrift for internkontroll og systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og 

pasient- og brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Merk at dette er innspill til et 

pågående arbeid, og ikke en del av en formell høringsprosess.   

 

Kort om arbeidet: HOD har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide utkast til en slik 

forskrift i nært samarbeid med Statens helsetilsyn og andre relevante aktører. 

Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn har nedsatt en arbeidsgruppe for formålet.  

 

Helsedirektoratet skal gjøre dette i samarbeid med relevante aktører og inviterer i første 

omgang alle til å komme med innspill om sine erfaringer med dagens internkontrollforskrift.  

Det gjelder både hva som fungerer godt, hva som fungerer mindre godt og hva det er viktig å 

fokusere på i arbeidet med en ny forskrift. I oppdragsbrevet presiserer HOD at det er krav om 

innhold og styringssystem som skal reguleres: Forskriften skal ikke regulere selve innholdet 

og nivået på kvalitet og forsvarlighet. Det er krav om og innhold i styringssystemet som skal 

reguleres. De ulike virksomhetene må gis rom for å utvikle sitt eget styringssystem tilpasset 

virksomhetens størrelse, oppgaver og kompetanse, og forskriften bør ikke være for detaljert.  

 

Helsedirektoratet skriver også at det vil være en fordel for arbeidsgruppen å få opplyst om 

Legeforeningen kjenner til virksomheter eller ressurspersoner i miljøet som har erfaringer 

som vil være nyttig for prosessen videre. 

 
Høringsfrist:25. mars 2014.  

 

Vedtak: Kirsten Rokstad besvarer høringen.  
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Sak 83/2014: Høring - utkast til spesialist- og overgangsregler for ny legespesialitet i 

rus- og avhengighetsmedisin 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 12. mars 2014 fra Legeforeningen om høring 

vedrørende utkast til spesialist- og overgangsregler for ny legespesialitet i rus- og 

avhengighetsmedisin. 
 

Bakgrunn: Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om utkast til spesialist- og 

overgangsregler for ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. 

  

Helsedirektoratet har i samarbeid med ekstern arbeidsgruppe og gjennom intern prosess i 

direktoratet laget utkast til spesialistregler og overgangsregler. Det er også laget en mer 

omfattende rapport som redegjør for andre forhold vedrørende den nye spesialiteten. 

Helsedirektoratet ønsker spesielt tilbakemelding på forslag til spesialistregler (krav til 

tjeneste, kurstimer, veiledning), overgangsregler (lengde på overgangsperiode, krav til 

tjeneste, dokumenter av kunnskap og kompetanse) og målbeskrivelse. 

 

Helsedirektoratet imøteser alle tilbakemeldinger, men ønsker at følgende deler av forslaget 

vurderes spesielt: 

 

Spesialistreglene: 

- Krav til tjeneste 

- Totalt antall timer i kurs 

- Krav til klinisk veiledning 1 time/uke 

 

Overgangsreglene: 

- Lengde på overgangsperiode 

- Krav til tjeneste 

- Dokumentasjon av kunnskap og kompetanse 

- Målbeskrivelse (kap. 2 i rapporten)   

  

Høringsfrist: 6. april 2014  
 

Tone Dorthe Sletten redegjorde for saken.  
 

 Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar.  
 

Sak 84/2014: Nettsiden og Facebook 

 

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

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

 

Sak 85/2014: Høring - Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - forenkling av 

regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstaker 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post fra Legeforeningen av 14. mars 2014vedrørende 

høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om endringer i arbeidsmiljøloven og 

folketrygdloven - forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstaker. 

Forslagene bygger på en rapport fra en arbeidsgruppe med partene i arbeidslivet og 

myndighetene som ble nedsatt i forbindelse med forberedelsene til forhandlinger om ny IA-
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avtale i desember 2013. Denne gruppen fikk i mandat å utarbeide forslag til forenklinger i 

oppfølgingsregimet for sykmeldte.  

 

Høringsfrist: 24. mars 2014 

 

Ivar Halvorsen hadde sendt utkast til svar før styremøte og redegjorde for saken.  

 

Vedtak: Ivar Halvorsen besvarer høringen i henhold til utkastet.  

 

 


