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  Godkjent 23. juni 2016 
                                          

 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA ORDINÆRT LANDSRÅDSMØTE  

 

I  

 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 

  

2016 
 

Dato:     Onsdag 11. mai 2016 kl 13 – 18.00.  

 

Møtested:    Kongsberg 

 

Landsråder som var til stede:  

Østfold: Robert Magnusson, Tore Grønlund Moen og Lise Anett 

Nohr  

Akershus: Geirr Halvor Setekleiv, Gjertrud Lødøen og Rune 

Burkeland-Matre 

Oslo: Gunnar Frode Olsen, Olav Rønningen Wangensteen, 

Laila Ailin Harlem, Fuk Tai Poon Sundvor og Olga 

Andresen 

Hedmark: Martin Chapman, Knut Selmer og Line Boym  

Oppland: Siw Fosheim, Frode Oosterling og Karin Frydenberg  

Buskerud: Ole Henrik Krat Bjørkholt, Ingunn Idsø Deinboll og Øystein 

Husby  

Vestfold: Gerd-Synne Eidnes, Gro Tove Hem Johnsen og Arne 

Bredvei 

Telemark: Per Hoff, Lars Joakim Fleischer og Gisle Roksund 

Aust-Agder: Bodil Aasvang Olsen 

Vest-Agder: Ole Edvard Strand, Anne Sissel Sørensen og Michael Busk 

Sørensen 

Rogaland: Ola Arild Osmundnes, Yngve Johansen, Lars Peter 

Christersson og Lars Johan Tveit 

Hordaland: Øyvind Wesnes, Knut-Arne Wensaas, Gunnar Ramstad, 

Sissel Holmen og Torgeir Hoff Skavøy 

Sogn og Fjordane: Ronny Cassels og Tor Vidar Myklebust 

Møre og Romsdal: Stian Endresen, Egil Ødegård Sandvik og Bjarne Storset 

Sør-Trøndelag: Eli Øvstedal, Eli Crozier, Torstein Sakshaug og Peter 

Christoph Bräunlich 

Nord-Trøndelag: Børge Winther 

Nordland: Randi Beate Sjøvoll og Dominika Daria Kindner  

Troms: Jonas Lian, Lars Andreas Nesje og Elisabeth Kristoffersen 

Skogheim 

Finnmark:  Olav Gunnar Ballo og Bjørn Nordang.  



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 
  - 2 - 

 

 

Fra styret:  

Kari Sollien, Tom Ole Øren, Nils Kristian Klev, Christina Fredheim, Kjartan Olafsson, 

Sidsel Mordt Andreassen, Tone Dorthe Sletten, Egil Johannesen og Kirsten Rokstad 

 

Observatør: Petter Brelin. 

 

Referent: Nina Wiggen og Camilla Fagerholt  

 

Kari Sollien ønsket velkommen og foretok navneopprop. Det var stemmeberettigede 

59 landsråder til stedet og åtte fra styret. 

 

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter 

 

 
Godkjenning av innkalling: 

o Program og påmeldingsmuligheter ble sendt medlemmene 21. januar 2016 

o Landsrådsmøtet ble annonsert i Tidsskriftet nr 4/2015 av 24. februar 2015  

o Innkalling ble sendt medlemmene 8. april 2016  

 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.  

 

Valg av dirigenter:  

Vedtak: Anne Mathilde Hanstad og Svein Aarseth ble valgt til dirigenter. 

 

2. Godkjenning av sakliste og forretningsorden, valg av referenter og tellekorps 

 
Godkjenning av sakslisten: 

1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter 

2. Godkjenning av sakliste og forretningsorden, valg av referenter og tellekorps 

3. Leders tale 

4. Etablering av lederstipend 

5. Innkomne forslag  

6. Årsmelding for 2015 

7. Arbeidsprogram for perioden 1. september 2015 – 31. august 2017  

8. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2015 

9. Budsjettforslag for 2017, herunder innstilling fra honorarutvalget 

10. Valg av honorarutvalg 

11. Utdeling av årets Allmennlegepris 

12. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2017 

 

Vedtak: Saklisten ble godkjent  

 
Godkjenning av forretningsorden: 

Anne Mathilde Hanstad gikk gjennom forretningsorden som var sendt medlemmene 

med innkallingen:  

 

1. Åpne møter  

Landsrådets møte er åpne for foreningens medlemmer, assosierte 

medlemmer og inviterte gjester. Media har adgang unntatt ved 

særskilte enkeltsaker som landsrådet måtte bestemme. 
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2. Åpning  

Foreningens leder åpner møtet.  

 

3. Godkjenning av innkalling, valg av dirigenter  

Leder foretar navneopprop av landsrådets medlemmer ved møtestart.  

Leder anmoder om landsrådets godkjenning av innkallingen, og leder 

valg av dirigenter til å lede møtet. Dirigentene overtar møteledelsen.  

 

4. Forretningsorden  

Landsrådet godkjenner forretningsorden etter innstilling fra styret.  

 

5. Tale-, forslags- og stemmerett  

Tilstedeværende landsrådsrepresentanter har tale-, forslags- og 

stemmerett. Fremmøtte medlemmer har tale- og forslagsrett. Assosierte 

medlemmer har talerett. Inviterte gjester har talerett. 

 

 Styret har ikke stemmerett i saker som angår styrets disposisjoner 

bakover i tid, herunder årsmelding, regnskap, valg av valgkomite og ev 

mistillitsforslag mot styret eller styremedlem jf. vedtektene § 3-1-4, annet 

ledd nr 4.  

 

6. Tellekorps  

Landsrådet velger tellekorps etter innstilling fra styret for nødvendig 

opptelling av avgitte stemmer etter dirigentenes beslutning om 

opptellingsmåte.  

 

7. Sakliste 

Dirigentene avklarer om det er bemerkninger til styrets forslag til sakliste 

herunder om det er saker utover de sakene styret har foreslått som 

landsrådet ønsker og sette på sakslisten. Dirigentene ber om 

godkjenning av sakslisten.  

Landsrådet vedtar så saksrekkefølge etter forslag fra dirigentene.  

 

8.  Taletid 

Etter forslag fra dirigentene kan det innføres begrensning av taletid og 

av antall innlegg den enkelte kan fremføre til samme sak.  

 

9. Replikk  

Replikker rettes direkte mot siste ordinære innlegg. Det er ikke 

anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskiftet. Det kan 

innføres begrensning av adgangen til replikkordskiftet.  

 

10. Strek  

Når en sak ansees tilstrekkelig belyst, kan det settes strek for debatten til 

saken. Alle forslag til vedtak må ha vært fremmet før strek settes, og 

det er ikke anledning til å trekke forslag etter at strek er satt. Når strek er 

satt, refereres talerlisten. Dersom det fremkommer nye momenter under 

debatten etter at strek er satt, kan strek oppheves.  
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11. Forslag  

Forslag til vedtak skal leveres skriftlig til dirigentene snarest mulig og 

senest like etter det innlegg hvor forslaget er fremmet. Forslag til vedtak 

skal være undertegnet av forslagsstilleren.  
 

12.  Votering 

Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet, med 

mindre en av landsrådene ber om orientering og anbefaling til vedtak 

av styret. Dirigentene refererer alle innkomne forslag til vedtak før de 

tilkjennegir at saken er tatt opp til votering. Fra dette tidspunkt har 

ingen møtedeltakere krav på å få ordet til saken. Alle møtende 

landsråder kan stemme ved voteringer. Votering skjer som hovedregel 

ved stemmetegn, unntatt ved valg.  

  

13. Vedtak  

Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder 

dobbeltstemme. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall i ordinært 

landsrådsmøte. Landsrådet kan la saker avgjøres ved skriftlig 

avstemming.  

Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår årsmelding, 

regnskap og valgkomité, samt evt. mistillitsforslag mot styret / 

styremedlem.  

 

 

14. Valg  

Ved valg på styre og andre organ som landsrådsmøtet velger, skal det 

på stemmeseddelen oppføres like mange navn som antallet plasser 

som skal besettes. På stemmeseddelen skal det bare oppføres navn 

som er foreslått av valgkomitéen eller av et medlem under 

landsrådsmøtet og som ikke er trukket av forslagsstilleren før 

nomineringen er avsluttet. Foreslåtte kandidater må være forespurt og 

ha gitt sitt samtykke. 

 Valg av leder, nestleder og styremedlem gjennomføres i følgende 

rekkefølge: 

 1. leder 

 2. nestleder 

3. styremedlemmer 

4. vara 

 

Vedtak: Forretningsorden ble godkjent.  

 

Presidenten i Legeforeningen Marit Hermansen hilste landsrådet. Hermansen 

trakk særlig frem det viktige arbeidet som gjøres blant foreningen og 

tillitsvalgte. Kari Sollien og Petter Brelin leder i et krevende landskap sa 

Hermansen. Det er viktig at foreningene har pågangsmotet og kraften – det 

vi har oppnådd skal vi ta vare på. Hun viste til at det er god dialog med 

modighetene. Avslutningsvis takket hun særskilt Kari Sollien for støtten i 

arbeidet i sentralstyret.  
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3. Leders tale 

Sollien ønsket spesielt de 15 nye landsrådene velkommen. "Det er helt 

avgjørende viktig for oss at vi klarer å rekruttere nye tillitsvalgte, og at dere 

kommer hit og sier hva dere mener om viktige saker for norske allmennleger" 

sa Sollien. 

 

Sollien snakket blant annet om det viktige arbeidet med 

primærhelsemeldingen og at det hadde vært et godt samarbeid med 

myndighetene. "Jeg hadde store forventninger til meldingen, og håpet at 

samhandlingsreformen nå endelig skulle få et reelt innhold med styrking av 

kapasitet og kompetanse i legetjenesten. Det eneste positive virkemidlet som 

ble foreslått for legetjenesten er et lite skritt videre i retning obligatorisk 

spesialitet i allmennmedisin. Men også det skal utredes videre først. 

Forslagene i meldingen innebar ingen styrking av fastlegeordningen, ingen 

styrking av legevakt, ingen styrking av sykehjemsmedisinen, og det er ingen 

satsing på allmennmedisinsk forskning. Dette betydde at jobben vår ikke på 

noen måte var gjort. Legeforeningen har jobbet godt og systematisk også 

etter at meldingen ble fremlagt både overfor departementet og 

stortingspolitikerne" sa Sollien. 

 

KS har gjennomført en spørreundersøkelse om rekruttering av leger. Svarene 

viste tydelig at distriktskommunene sliter med rekurrering.  Sollien trakk frem 

den totale arbeidsbelastningen som en viktig årsak, og hun viste til at dette 

blir verre med den nye akuttmedisinforskriften hvor antall vaktkompetanet 

leger vil synet og vaktene må fordeles på færre. Andre viktige temaer i talen 

var medlemsveksten, grunnutdanningen, endringer i rammeavtalen i Oslo for 

oppstart av nye 0-lister. Ledelseskurset og AFs kommunikasjon med 

medlemmer og media.  Lese hele talen her.  

 

Det ble åpnet for debatt.  

 

Helen Brandstorp, leder for nasjonalt senter for distriktmedisin holdt et innlegg 

om rekruttering og spesialisering:   

  
Vil dagens styre unge leger inn på sykehus?  

- Grunnutdanning mest på/nær sykehus 

- Turnuslegeordningen: sykehus ansetter først 

- Lønn, permisjons- og pensjonsordninger på sykehus 

- Betalt spesialistutdanning på sykehus.  

Spesialistutdanning: 

- Hvordan gjøre stillingene som ALIS konkurransedyktige med LIS?  

- Hvordan skal sykehusene ta imot ALIS i deres sideutdanning?  

- Hvordan holde spesialistutdanningen desentralisert? 

Janecke Thesen: Sa at det er snakk om farlige feller i fastlegeordningen, og 

hun la frem følgende oversendelsesforslag:  

 

Oversendelsesforslag 1:  

https://legeforeningen.no/Global/Bildearkiv/Sekretariat/Medlemsbrev/JA%20-%20medlemsbrev/tale%20landsr%c3%a5d%202016.pdf
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1. Å arbeide for en klar anbefaling fra AF/Legeforeningen til fastleger: 

Når du forhandler din fastlegeavtale med kommunen, sørg for å få inn et pkt 

som er omtrent slik: 

Kommunen vil ikke benytte seg av sin rett til å trekke basistilskuddet etter 16 

dager 

2. Å jobbe videre i forhandlinger om rammeavtalen med å få denne 

kommunale muligheten slettet 

Oversendelsesforslag 2:  
- Landsrådet anerkjenner det årlige kurset i Helsepolitikk som en viktig og 

aktuell møteplass for allmennleger 

- AF arbeider for at kurset gjøres gratis for alle allmennleger og dekkes av 

fond II regelverket 

- AF og NFA pålegges å samarbeide om kurset slik at problemstillingene 

belyses både fra et Union (AF), og et College (NFA) – perspektiv 

- Samme forslag fremmes av meg på NFAs årsmøte 2016 

 

Gunnar Frode Olsen reiste spørsmål om hva mener vi om listelengde?:  

 

Oversendelsesforslag:  
1. listelengde  

a. AF (og NFA), i samarbeid med myndighetene, utarbeider et forslag 

som innebærer at de første 1200 på listen mottar basistilskudd. 

b. Forutsetninger: Basistilskuddspotten opprettholdes som i dag, øker med 

lønnsutviklingen, antall nye innbyggere i landet og antall nye pasienter 

som havner på lister under potten på 1200. 

c. Spesielle avtaler for småkommuner/distrikter opprettholdes/styrkes. 

2. 0 hjemmel  

a. AF må jobbe for å få til mulighet for nemndbehandling også i KS-

området. 

b. AF bør vurdere å tilrå en modell der 0-listeinnehaver betaler anslagsvis 

30 % av bruttoinntektene sine til senterets drift inntil hun/han tjener 

tilstrekkelig til å betale sin del av senterets reelle utgifter. 

3. vikariat i fastlegepraksis  

a. Vikaren skal dekke utgiftene i praksis, men ikke betale store summer 

utover dette. 

b. Basistilskuddet dekker ikke utgiftene, så noe må vikaren betale. 

c. En tommeltottregel kan være: 

d. Vikaren betaler 30 % av brutto omsetning 

e. Alternativt 25 % av brutto omsetning + labutgifter og forbruksmateriell. 

 

Øystein Huseby fremmet følgende oversendelsesforslag: 

"Fjerne det obligatoriske sykehusåret fra spesialiteten i allmennmedisin 

Landsrådet ber styret om å vurdere om det obligatoriske sykehusåret i 

spesialiseringen til allmennmedisin kan fjernes og heller gjøres frivillig".  
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4. Etablering av lederstipend 

 

Nils Kristian Klev la frem styrets forslag til etablering av lederstipend. 

Allmennlegeforeningen har i lang tid hatt ledelse som satsingsområde. Det er 

gjennom flere år gjort et utviklingsarbeid knyttet til foreningens ledelseskurs. Et 

mål for arbeidet er at flere allmennleger skal ta meritterende 

ledelsesutdanning. For å stimulere medlemmer til å ta slik ledelsesutdanning 

foreslår styret å etablere en stipendordning. Stipendet skal dekke faktiske 

kostnader knyttet til utdanningen for leger som ikke får dette dekket av 

kommunen. 

Forslag til vedtak: 

 Det etableres fire årlige lederstipend på inntil 25 000 kroner.  

 Stipendet utlyses en gang årlig og tildeles av AFs styre.  

 Stipendet tildeles medlemmer av AF  

 Stipendet utbetales etter gjennomført ledelsesutdanning på universitetsnivå, 

senest to år etter tildeling. Om kandidaten ikke kan vise til gjennomført 

utdanning innen to år går midlene tilbake til fondet og lyses ut på ny. 

 Stipendet tildeles for å dekke dokumenterte utgifter til utdannelsen. 

Dokumentasjon på utgiftene må sendes før utbetaling. 

 Søkeren må sende med en bekreftelse på at kommunen er søkt om støtte, og 

kopi av svar på søknaden. 

 Stipendene belastes AF-fondet. 

 Ordningen skal evalueres i 2022. 

Det ble åpnet for debatt.  

 

Oversendelsesforslag fra Rune Burkeland-Matre 

AF arbeider for at kommunene etablerer lederstilling som skal besettes av 

lege fra allmennlegekorpset i kommunen. Stillingsstørrelsen avhenger av 

befolkningsstørrelsen.    

 

Forslag fra Ole Henrik Krat Bjørkholt  
 Det etableres årlige lederstipend på inntil 25 000 kroner. Maksimal samlet 

tildeling pr år er begrenset til 100 000 kroner. 

 Stipendet utlyses en gang årlig og tildeles av AFs styre. 

 Stipendet tildeles medlemmer av AF 

 Stipendet utbetales etter gjennomført ledelsesutdanning på universitetsnivå, 

senest to år etter tildeling. Om kandidaten ikke kan vise til gjennomført 

utdanning innen to år går midlene tilbake til fondet og lyses ut på ny i tillegg 

til rammen på 100 000 kroner pr år. 

 Stipendet tildeles for å dekke dokumenterte utgifter til utdannelsen dog ikke 

tap ved fravær fra praksis. Dokumentasjon på utgiftene må sendes før 

utbetaling. 

 Søkeren må sende med en bekreftelse på at kommunen er søkt om støtte, og 

kopi av svar på søknaden. 

 Stipendene belastes AF-fondet. 

 Ordningen skal evalueres i 2022. 
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Styret trakk sitt forslag.  

 

Forslaget fra Ole Henrik Krat Bjørkholt ble enstemmig vedtatt:  

 

5. Innkomne forslag 

 

Det var ingen innkomne forslag.  

 

6. Årsmelding for 2015 

 

Svein Aarseth gikk gjennom styrets årsmelding for 2015. 

 

Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent.  

 

7. Arbeidsprogram for perioden 1. september 2015 – 31. august 2017 

 

Tom Ole Øren la frem styrets forslag til arbeidsprogram:  

 

Det er mange oppgaver som alltid vil være prioritert i 

Allmennlegeforeningens arbeid. Deltagelse i forhandlingsarbeid knyttet til det 

sentrale avtaleverket er en slik oppgave, og i den kommende perioden vil 

flere viktige avtaler bli reforhandlet. I tillegg til dette ønsker styret å løfte frem 

noen områder som trenger ekstra oppmerksomhet.  

Den demografiske utviklingen og de politiske føringene i 

samhandlingsreformen og stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten fører 

til at flere pasienter med komplekse medisinske problemstillinger skal 

behandles i kommunehelsetjenesten. Det er behov for økt kapasitet og 

allmennmedisinsk faglig kompetanse for å møte disse behovene i 

kommunene. Allmennlegeforeningen skal jobbe for bedre rammevilkår for å 

utøve det allmennmedisinske faget. Alle forslag skal ha en solid forankring i 

faget. Det skal søkes synergieffekter gjennom tett samarbeid med Norsk 

forening for allmennmedisin.  

 Fastlegen som sentral samarbeidspartner i kommunehelsetjenesten 

Fastlegen har den høyeste medisinske fagkompetansen i 

kommunehelsetjenesten. Dette er en viktig ressurs som må brukes på 

en hensiktsmessig måte. Fastlegene er teamarbeidere. Legekontorene 

er i dag organisert med leger og medarbeidere som samarbeider om 

pasientbehandling og daglig drift av kontoret. Det er behov for bedre 

organisering av samarbeidet rundt de skrøpeligste pasientene som har 

behov for mer sammensatt og omfattende hjelp utover det 

legekontoret kan tilby i dag. 

o AF vil jobbe for at rammevilkårene i primærhelsetjenesten 

muliggjør økt tverrfaglig samarbeid gjennom: 

 Bedre kapasitet og kompetanse på legekontoret 

 Flere fastleger, kortere lister 
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 Mulighet for å ansette helsepersonell med annen 

kompetanse 

 Nasjonal utbredelse av strukturert samarbeid som for 

eksempel læringsnettverkene til KS, Kunnskapssenteret og 

Legeforeningen. 

 

 Allmennlegen som viktig premissleverandør i samarbeidet med 

spesialisthelsetjenesten 

 Det er behov for styrket samarbeid mellom fastlegene og 

samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten. AF vil arbeide for en 

tydeliggjøring av fastlegenes viktige rolle i kommunenes samarbeid 

med sykehusene. 

o AF vil utrede hvor mange fastleger som er involvert i 

samarbeidsutvalgene mellom sykehus og kommune. 

o AF vil arbeide for at fastleger alltid blir involvert i dette arbeidet. 

o AF vil arbeide for at samarbeid mellom fastlege og 

samarbeidsparter i spesialisthelsetjenesten honoreres på linje 

med samarbeid innad i kommunehelsetjenesten. Det må 

etableres takst som kan benyttes ved dialog mellom fastlege og 

spesialisthelsetjenesten. 

 

 Spesialistutdanningen i allmennmedisin – på allmennmedisinens 

premisser 

Allmennlegeforeningen mener at det må bli obligatorisk at alle 

allmennleger er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering. 

Det er i dag strukturelle og økonomiske hindringer for en god 

spesialistutdanning. Allmennmedisinen er et eget fag, ikke sammensatt 

av små deler fra andre spesialiteter.  Det er avgjørende at 

fagutviklingen skjer på allmennmedisinske premisser 

o Pasientene trenger allmennlegenes generalistkompetanse. 

Allmennlegeforeningen vil derfor arbeide mot at de regionale 

helseforetakene får ansvar for spesialistutdanningen i 

allmennmedisin.  

o Spesialiteten må forvaltes av en instans som kjenner faget og 

kommunehelsetjenestens egenart og behov, i samarbeid med 

den fagmedisinske foreningen. 

o Det må være øremerkede stillinger for fastleger i sideutdanning i 

sykehusene. 

o Foreningen vil jobbe for utprøving av modeller for 

utdanningshjemler/stillinger i kommunene. 
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 Synliggjøre allmennlegenes viktige rolle for kommunale 

beslutningstagere 

Allmennlegetjenesten er en viktig tjeneste som befolkningen rangerer 

høyt i innbyggerundersøkelser. Det er behov for å øke den kommunale 

ledelsens kunnskap om og kjennskap til legetjenesten. 

o Foreningen vil i perioden satse på å styrke de lokale tillitsvalgte. 

Vi vil: 

 Gjennomføre et prøveprosjekt i 1-2 fylker: 

 Utrede behov og ønsker hos lokale tillitsvalgte. 

 Lage en modell for styrket samarbeid mellom 

fastlegetjenesten og kommunal ledelse 

(beslutningstakere, politikere og administrasjon). 

 Gjennomføre en samling med de tillitsvalgte i Oslo som er 

et eget tariffområde og organiserer mange av AFs 

medlemmer (14 %). 

o AF vil jobbe for at rammevilkårene i primærhelsetjenesten 

muliggjør deltagelse i kommunens planleggingsarbeid av 

helsetjenesten. 

 

 Fastleger i ledelse – bedre primærhelsetjenester 

Solopraksiser blir sjeldnere. Legekontorene blir større. Det er et politisk 

ønske om ytterligere samlokalisering. Ledelsesbehovet på legekontorene 

er økende. Det er i tillegg behov for en økt faglig kompetanse i den 

kommunale ledelsen av helsetjenesten for å få til bedre samarbeid og 

god kvalitet på pasientbehandlingen. 

o Medisinskfaglig ledelse i kommunehelsetjenesten må 

videreutvikles. 

 AF vil arbeide for å få flere allmennleger inn i 

lederposisjoner i kommunehelsetjenesten. 

 Fastlegen må ha den medisinskfaglige ledelsen av 

primærhelseteam, med god støtte av merkantilt personell 

og annet helsepersonell. 

o AF vil videreutvikle dialogen og samarbeidet mellom 

samfunnsmedisin og allmennmedisin. 

o AF skal arbeide videre for en meritterende lederutdanning for 

allmennleger 

 AF ønsker å samarbeide videre med UiO om 

lederutdanning for allmennleger, herunder arrangere 

gode og relevante ledelseskurs på Våruka. 

 AF vil arbeide for å finne finansiering av utvikling av 

ledelsesprogrammet. 
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 Helse- IKT inn i fremtiden 

Det foregår mange utviklingsprosjekter på IKT-feltet i helsetjenesten. AF vil i 

perioden arbeide for å videreføre EPJ-løftet. Det er viktig at satsingen 

beholdes som et praksisnært utviklingsprosjekt drevet av behovet i tjenesten. 

Allmennlegeforeningen vil i tillegg styrke sitt overordnede arbeid på IKT-feltet 

for å sikre at utviklingen fører til hensiktsmessige og brukervennlige IKT-verktøy.  

o AF vil i samarbeid med NFA arrangere en workshop om «en 

innbygger- en journal» for å avklare hvordan foreningene skal 

jobbe med dette videre. AF ønsker å påvirke «en innbygger- en 

journal» slik at det blir et hensiktsmessig verktøy også for 

allmennlegene. 

o AF vil jobbe for fortsatt modernisering av tjenestene for å møte 

pasientenes ønsker og behov. 

o Digitalisering av helsetjenesten må fullfinansieres. 

o Rasjonaliseringsgevinster på grunn av IKT-utvikling må forbli i 

tjenesten. 

 

 Bedre pasienttilbud og bedre arbeidsmiljø gjennom utvikling av 

fastlegeordningen 

Fastlegeordningen må ha tilstrekkelig kapasitet og stabilitet slik at 

pasientene opplever god kontinuitet og kvalitet. 

Folketrygdfinansieringen sikrer likeverdig tilgang til legetjenester i alle 

kommuner. Allmennlegeforeningen vil arbeide for å beholde og utvikle 

folketrygdfinansieringen. Det er ikke samsvar mellom forventningene til 

legetjenesten i kommunene og de tilgjengelige ressursene. Mange 

leger opplever at arbeidsbelastningen blir for stor. Det er behov for en 

vekst og utvikling i tjenesten. Det er også rekrutteringsutfordringer i deler 

av landet. Det er behov for tiltak som styrker rekruttering og som gir 

stabilitet. Stabilitet i tjenesten forutsetter godt arbeidsmiljø for legene. 

o I forrige styreperiode ble det påbegynt et arbeid med et notat 

om finansieringsmodeller. Det skal sluttføres og behandles i 

organisasjonen i løpet av perioden. Det skal: 

 Beskrive fordeler og ulemper med ulike modeller, og det 

skal skissere ulike scenarier for fremtiden. 

 Omtale tiltak for god rekruttering. 

 Drøfte betydning av samlokalisering og sentralisering. 

 Danne basis for foreningens politikk på området fremover. 

Hvilke finansielle og organisatoriske virkemidler mener vi vil 

gi en best mulig tjeneste? 

o AF vil arbeide for at finansieringssystemet legges bedre til rette 

for hensiktsmessig innovasjon og teknologisk utvikling.  

 

 

 

Karin Frydenberg la frem følgende forslag: 
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"Landsrådet ber AF arbeide for at rammevilkårene for arbeid med rus- 

og psykiatritjenesten i kommunene bedres. 

 

Vi ser med uro på et eventuelt pålegg om opprettelse av akutte 

kommunale døgnplasser i rus- og psykiatri uten betydelig utvikling av 

faglige og økonomiske rammer i kommunene." 

 

Nytt forslag fra Karin Frydenberg og Hans Kristian Bakke:  

"Landsrådet ber AF arbeide for at rammevilkårene for arbeid med rus- 

og psykiatritjenesten i kommunene bedres. 

Vi ser med uro på et eventuelt pålegg om opprettelse av akutte 

kommunale døgnplasser i rus- og psykiatri uten betydelig utvikling av 

faglige og økonomiske rammer i kommunene.  Vi krever at 

kommunene tilføres tilstrekkelige faglige og økonomiske ressurser før 

opprettelse av akutte kommunale døgnplasser i rus og psykiatri." 

 

Vedtak: Forslaget fra Frydenberg og Bakke ble enstemmig vedtatt.  

 

Tone Dorthe Sletten med støtte fra Eli Øvstedal la frem følgende forslag:  

 

"Gratis helsetjeneste til alle under 20 år."   

 

Vedtak: Forslaget fra Sletten og Øvstedal ble enstemmig vedtatt.  

 

Kåre Reiten la frem følgende forslag:  

 

"For å sikrer rettsikkerheten for leger og kvaliteten på 

klagebehandlingen, skal Allmennlegeforeningen jobbe for at 

behandlingen ved klage på leger overføres fra fylkeslegen til regionalt 

utvalg. " 

 

Vedtak: Forslaget fra Reiten ble enstemmig vedtatt.  

    

8. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2015 

 
Kari Sollien redegjorde for regnskapet for perioden 1. januar – 31. desember 2015.  

 

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig vedtatt. 

 

9. Budsjettforslag for 2017, herunder innstilling fra honorarutvalget 

 

Eirik Bø Larsen redegjorde for honorarutvalgets forslag. 

 

Honorarutvalget har bestått av leder Eirik Bø Larsen, Anne Mathilde Hanstad 

og Børge Winther. 

 

 

Med de justeringer som er foretatt gjennom de senere årene, føler 

honorarutvalgene at våre øverste tillitsvalgte nå har en godtgjørelse gjennom 
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honorarer og praksiskompensasjoner som står i noenlunde rimelig forhold til 

både inntekter/utgifter i praksis og til øvrige valgte ledere i Legeforeningen. Vi 

ser derfor ikke behov for store endringer i år utover det som naturlig følger av 

endringer i G og salærforskriften. 

 

Vi har ikke fått signaler som rokker ved ordningen for praksiskompensasjon til 

styremedlemmer og andre tillitsvalgte enn leder med stor grad av frikjøp og 

foreslår derfor ingen endringer her. Honorarutvalgene har heller ikke fått 

signaler om at nåværende honorering påfører foreningene utgifter som er 

vanskelige å bære. 

 

Noen av foreningenes medlemmer har påpekt at det oppleves urimelig at 

ledernes honorar skal avkortes ved langtidssykdom dersom lederne mottar 

ytelser fra NAV eller andre forsikringsordninger. Begge utvalgene deler denne 

oppfatning. Vi tror ikke det representerer noen økonomisk trussel mot 

foreningene om denne bestemmelsen fjernes og foreslår derfor at den 

strykes. Bortsett fra det foreslås ingen endringer fra fjorårets innstilling. Vi viser 

ellers til tidligere begrunnelser for de enkelte elementer i innstillingene. 

 

Honorarutvalgets innstilling var: 

Honorarutvalget foreslår at leder for AF honoreres med et personlig honorar 

på 20G ved fullt frikjøp og en forholdsmessig reduksjon ved mindre grad av 

frikjøp. Et eventuelt sentralstyrehonorar fastsatt og betalt av Legeforeningen 

kommer i tillegg. 

 

AF fakturerer eventuelt Legeforeningen for arbeid nedlagt for sentralstyret 

utover det som ansees dekket av sentralstyrehonoraret. 

 

Honoraret avkortes ikke ved sykdomsfravær. 

Leder i AF gis en etterlønn på 1G per år i embetet for nødvendig faglig 

oppdatering etter endt periode. Utvalget viser her blant annet til krav om 

obligatorisk resertifisering av spesialitet i allmennmedisin hvert 5. år. 

 

AF dekker utgifter til leie av leilighet av en «rimelig standard» i Oslo til leder 

som bor så langt unna Legenes Hus i Oslo at det er uhensiktsmessig å reise til 

og fra egen bolig hver dag. Leder som bor så langt unna Legenes Hus at det 

er uhensiktsmessig å reise til og fra egen bolig hver dag, og som derfor velger 

å investere i egen bolig/leilighet i Oslo, gis en utgifts-kompensasjon 

tilsvarende 1G per år han eller hun bor i boligen/leiligheten og samtidig er AFs 

leder. 

 

Vi foreslår videre at nestleders honorar holdes uendret på 1,9G samt at øvrige 

styremedlemmers styrehonorarer videreføres tilsvarende 0,5G. 

 

Praksiskompensasjon for alle andre tillitsvalgte enn foreningens leder, som 

utfører oppdrag for foreningene, beholdes lik salærtakstenes timesatser 

begrenset oppad til 8 timer per døgn. 

 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt  
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Kari Sollien la frem budsjettforslaget.  

  

Forslag til vedtak i landsrådet: 

1. Styrets forslag til budsjett for 2017 vedtas  

2. Det gis praksiskompensasjon og utgiftsdekning til 

Allmennlegeforeningens styre tilsvarende salærforskriftens sats i åtte 

timer per fraværsdag, salærsatsen for fire timer for halv fraværsdag 

3. Praksiskompensasjon til de som har krav på slik kompensasjon fra 

Allmennlegeforeningen tilsvarende praksiskompensasjon til styret 

4. Praksiskompensasjon må kreves snarest mulig og senest innen fire 

måneder etter at kravet oppstod 

5. Kontingent for assosierte medlemmer utskrives med kr 1 000,- for 2017 

6. Landsrådsmøtefastsatt kontingent utskrives ordinære medlemmer med 

kr 530,- for 2017 

7. Det etableres årlige lederstipend på inntil 25 000 kroner. Maksimal 

samlet tildeling pr år er begrenset til 100 000 kroner. Stipendet utlyses en 

gang årlig og tildeles av AFs styre. Stipendet tildeles medlemmer av AF. 

Stipendet utbetales etter gjennomført ledelsesutdanning på 

universitetsnivå, senest to år etter tildeling. Om kandidaten ikke kan vise 

til gjennomført utdanning innen to år går midlene tilbake til fondet og 

lyses ut på ny i tillegg til rammen på 100 000 kroner pr år. Stipendet 

tildeles for å dekke dokumenterte utgifter til utdannelsen dog ikke tap 

ved fravær fra praksis. Dokumentasjon på utgiftene må sendes før 

utbetaling. Søkeren må sende med en bekreftelse på at kommunen er 

søkt om støtte, og kopi av svar på søknaden. Stipendene belastes AF-

fondet. Ordningen skal evalueres i 2022. 

 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

10. Valg av honorarutvalg 

 

Kari Sollien takket for innsatsen til Eirik Bø Larsen og Anne Mathilde  

Hanstad som ikke ønsket gjenvalg til honorarutvalget.  

 

Leder av valgkomiteen Bjørn Nordang la frem forslag til nytt honorarutvalg  

 

Leder: Børge Winther 

Medlemmer: Ivar Halvorsen og Tone Dorthe Sletten  

 

Vedtak: Nytt honorarutvalg ble valgt ved akklamasjon. 

 

 

11. Utdeling av årets Allmennlegepris 

 

Årets priskomite har vært: Nils Kristian Klev, Egil Johannesen, Bodil Aasvang 

Olsen og Randi Sjøvoll. 
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Nils Kristian Klev delte ut årets pris, og ga følgende begrunnelse:  

 

"Årets allmennlegepris går i år til en kollega som har jobbet for 

allmennmedisinen både på fastlegekontoret og som forsker med doktorgrad. 

Han har bidratt til fagutvikling gjennom sitt engasjement for det 

allmennmedisinske diskusjonsforumet Eyr gjennom 20 år.  

 

Han var stud. med i Bergen og kommunelege II i Monger på Radøy i 

Nordhordland. Der studerte han gamle protokoller fra «Sunnhetsstyrelsen» og 

forskeren i han våknet. Personlig datamaskin fikk han seg på 80-talet og koste 

seg med tall. Det endte med dr. med.-tittel. Senere har han til dels vært 

forsker, nå ved senter for legevaktmedisin, UNI Research Helse. 

 

Fastlege er han i Morvik i Åsane i Bergen hvor pasientene rapporterer om en 

godt likt, dyktig og effektiv allmennlege. KOPF (kontinuerlig, omfattende, 

personlig og forpliktende) het det, men det er lenge siden. Like fullt har han 

idealene med seg. Han blir av kollegaer omtalt som stille og beskjeden. De 

sier det kan se ut som han setter sitt lys under en skjeppe, men så plutselig 

lyser han opp som et fyrtårn. Han beskrives å være lyttende til 

forståsegpåere, for så brått å sette alle til veggs med sine innsiktsfulle 

kommentarer, analyser, fakta eller gode spørsmål. Alltid med basis i god 

allmennmedisin.  

 

Halve uken bruker han nå til forsking, studier og til Eyr. Eyr har helt fra starten i 

1996 vært styrt av hans stødige hånd.  

 

I nominasjonen sies følgende fra kollega i Bergen om han innsats på Eyr: ”Dei 

utkropne eitlane mellom oss vert roleg plassert i båsen der dei høyrer heima.” 

Han er uselvisk opptatt av faget og gjør en stor innsats ved å administrere og 

redigere Eyr som i år fyller 20 år.  

 

Årets allmennlege er Hogne Sandvik! 

 

12. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2017 

 

Jonas Lian ønsket velkommen til Tromsø 24. - 28. april 2017 (uke 17) 

 

Vedtak: Landsrådsmøtet blir 27. april 2017 i Tromsø.   

 

 


