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REFERAT FRA ORDINÆRT LANDSRÅDSMØTE I  
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN  

 

2013 

 

Dato:   Onsdag 24. april 2013 kl 13 – 18.15 

 

Møtested:  Radisson Blu Hotell i Bodø 

 

Landsråder som var til stede:  

Østfold: Petter Brelin, Christina Fredheim, Jørn Gilberg og Robert 

Jozsef L Magnusson. 

Akershus: Kiana Kasiri, Geirr Halvor Setekleiv, Kari Garberg, Amiri 

Narges, Rune Burkeland-Matre, Shima Rafey og Gjertrud 

Lødøen 

Oslo: Bjørn Sletvold, Pernille Bruusgaard, Hanne Moen Undlien, 

Philip Moon, Terje Risanger, Fuk-Tai Sundvor, Therese Kilvær, 

Sigurd Sørås Jonassen, Arne Olav Fagermoen, Per Johan 

Askim, Jan Olav Sørdal og Zahid Shamoun. 

Hedmark: Martin Chapman, Marte Sophie Kvittum Tangen, Ragnhild 

Dybvig og Frank Grund. 

Oppland: Siw Odden Fosheim, Bodil Hagen Sægrov og Karin 

Frydenberg. 

Buskerud: Ole Henrik Krat Bjørkholt, Ingunn Idsø Deinboll, Nils Kristian 

Klev og Helge Anders Feet. 

Vestfold: Are Austnes, Arne Bredvei, Torger Corneliusen og Carlo David 

Schebesta. 

Telemark:   Gisle Roksund og Lars Joakim Fleischer   

Aust-Agder:   Aslaug Hektoen Moen og Olav Bentzen 

Vest-Agder:   Anne Sissel Sørensen, Heidi Syvertsen og Alf Petter Hunn 

Rogaland: Truls Eide, Jan Robert Johannessen, Per Brunovskis, Tor 

Johannesen, Anne Kvalheim og Yngve Johansen 

Hordaland: Øivind Wesnes, Kirsten Rokstad, Niels Saaby Hansen, Gunnar 

Ramstad, Sissel Holmen, Dunja Marit Torster, Knut-Arne 

Wensaas, Birgitte Lundkvam, Hege Tønnesen og Sveinung 

Gangstø  

Sogn og Fjordane:  Annelise Skeie  

 



Møre og Romsdal:  Bjarne Storset, Nataliya Overå og Jørn Tunheim Kippersund  

Sør-Trøndelag: Eli Øvstedal, Marte Walstad, Helge Hatlevoll, Harmen 

Martinus Dijkstra og Thor Digre 

Nord-Trøndelag:  Børge Winther  

Nordland:   Laila Didriksen og Linda Lynn Wright-Nilssen 

Troms:    Anton Giæver, Lars Andreas Nesje og Elisabeth Kristoffersen 

Finnmark:      

 

Fra styret:  

Trond Egil Hansen, Kari Sollien, Bjørn Nordang, Linda Øglend Rørtveit, Tone Dorthe 

Sletten, Egil Johannesen og Ivar Halvorsen. 

 

Observatør: Marit Hermansen og Morten Laudal. 

 

Referent: Kjartan Olafsson og Camilla Fagerholt Storli 

 

Trond Egil Hansen ønsket velkommen og foretok navneopprop. Det var 76 

stemmeberettigede landsråder til stedet og syv fra styret. 

 

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter 

 

Godkjenning av innkalling: 

 

o 1. februar 2013 fikk alle Allmennlegeforeningens medlemmer invitasjon pr e-post med 

lenke til informasjon på nettet og oppfordring om elektronisk påmelding 

o 8. februar 2013 ble innkalling sendt landsrådsrepresentantene pr e-post 

o Felles annonse AF/NFA var innrykket i Tidsskriftet nr. 4, 19. februar, med innkalling 

til hhv AFs landsrådsmøte og NFAs årsmøte 

o 22. mars 2013 fikk alle AFs medlemmer innkalling med sakliste pr e-post med lenke 

til saksdokumentene på hjemmesiden. 

o Samme dag ble brev med sakliste sendt med frankert post til de AF-medlemmer som 

ikke har oppgitt sin e-postadresse. De ble oppfordret til å se saksdokumentene på 

nettet. 

 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.  
 

Valg av dirigenter: 

Anne Mathilde Hanstad og Svein Aarseth ble valgt til dirigenter.  

 

Valg av tellekorps:  

Wenche Brunell, Karin Wallin, Sara Underland Mjelva og Tor Carlsen ble valgt til tellekorps. 

 

Valg av referenter: 

Kjartan Olafsson og Camilla Fagerholt Storli ble valg til referenter. 

 

 

Sak 2 Godkjenning av saklisten 

 

Følgende sakliste var sendt medlemmene: 



 

1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter, referenter, tellekorps 

2. Godkjenning av sakliste 

3. Leders tale 

4. Årsmelding for 2012 

5. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2012 

6. Budsjettforslag for 2014, herunder innstilling fra honorarutvalget 

7. Opptrappingsplanen 

8. Senter for allmennmedisinsk kvalitet 

9. Valg av leder, nestleder og styre 

10. Valg av geografiske representanter til Legeforeningens landsstyre 

11. Valg av valgkomité 

12. Presentasjon av Allmennlegeforeningens 75-årsjubileumshefte 

13. Utdeling av årets Allmennlegepris 

14. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2014 

 

Vedtak: Sakslisten ble godkjent. 

 

 

Sak 3 Leders tale 

 

I sin tale til Allmennlegeforeningens landsråd la Trond Egil Hansen vekt på behovet for økt 

kapasitet i fastlegeordningen som den viktigste kampsaken for foreningen fremover. Hansen 

sa det er nødvendig med vekst i fastlegeordningens kapasitet, og at dette ikke kan finansieres 

ved at eksisterende leger reduserer sitt basistilskudd.  

 

Hansen understreket videre at Allmennlegeforeningen ikke lenger kan godta en særavtale med 

KS uten vernebestemmelser for arbeidet på legevakt. Hansen tok også opp behovet for bedre 

rekruttering til faget, styrking av sykehjemsmedisin, utfordring rundt turnustjenesten og 

behovet for styrket IKT-utvikling. 

 

Gunnhild Felde fremmet følgende forslag:  

«Allmennlegeforeningen mener at det må være reservasjonsadgang for alle leger i dype 

samvittighetsspørsmål som gjelder liv eller død.» 

 

Gunhild Felde fremmet følgende nytt forslag: 

«Allmennlegeforeningen mener at det må være reservasjonsadgang for alle leger i dype 

samvittighetsspørsmål som gjelder liv og død. Landsrådet ber styret om å arbeide for at 

adgang til reservasjon ved henvisning kan praktiseres slik at pasientens rett til helsehjelp 

ivaretas.»  

 

Vedtak: Forslaget ble nedstemt med 69 stemmer. 12 stemte for forslaget og 2 blankt.  

 

Voteringsorden ble slik at Feldes opprinnelige forslag ble ansett for trukket til fordel for 

hennes reviderte. Feldes reviderte forslag ble stemt over før styrets forslag.   

 

Styret fremmet følgende endringsforslag:  

«Allmennlegeforeningen vil arbeide for at det i samfunnet skal være toleranse og respekt for 

legers dype samvittighetsspørsmål som gjelder liv og død.  

Det må være et viktig premiss for diskusjon på landsstyremøtet om legers 



reservasjonsadgang.»  

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 38 stemmer med leders dobbeltstemme. 37 stemte mot og 

9 blankt. 

 

Sak 4 Årsmelding for 2012 

 

Årsmeldingen var sendt medlemmene før møtet. Dirigentene gjennomgikk årsmeldingen.   

 

Gunnar Ramstad: fremmet følgende forslag:   

«Landsrådet ber styret prioritere arbeidet med å få etablert mulighet for delegert 

konsultasjon i allmennpraksis.»  

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 69 stemmer.   

 

Ole Henrik Krat Bjørkolt fremmet følgende forlag: 

«Allmennlegeforeningens landsrådsmøte pålegger styret å arbeide for at fastlegene og 

avtalespesialistene skal ha samme inntekt for likt antall arbeidstimer.»   

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 76 stemmer.  

 

Marte Kvittum Tangen fremmet følgende forslag:  

«Allmennlegeforeningen mener at turnustjeneste i allmennmedisin er viktig for alle leger. 

Allmennlegeforeningen vil arbeide for at dette skal videreføres.»  

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 

Kirsten Rokstad fremmet følgende forslag: 

«1. Styret tar kontakt med forsikringsselskaper med tanke på å utvikle en bedre frivillig 

kollektiv pensjonsordning for leger 

2. Styret må arbeide for at leger som ønsker å arbeide utover 67 år får samme 

sykemeldingsrett som før fylte 67 år.»  

 

Forslaget ble oversendt styret.  

 

Vedtak: Årsmeldingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 5 Regnskap for perioden 1. januar - 31. desember 2012 

 

Trond Egil Hansen redegjorde for regnskapet for perioden 1. januar – 31. desember 2012. 

 

Vedtak: Regnskapet og revisjonsberetningen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Sak 6 Budsjettforslag for 2014, herunder innstilling fra honorarutvalget 

 

Eirik Bø Larsen la på vegne av honorarutvalget frem utvalgets forslag til satser for honorarer 

og utgiftskompensasjoner for Allmennlegeforeningen for 2014: Forslaget tilsvarer vedtaket 

for 2011: 



 

1) Praksiskompensasjonen i Allmennforeningen økes fra kr 6 200,- til salærforskriften sats i 

åtte timer per fraværsdag, salærsatsen for fire timer for halv fraværsdag.  

2) Leders lønn settes til 2,8 G og leders styrehonorar inkludert IKT settes til1,4 G. For 

eventuelt fastlønnet leder gis en lønn tilsvarende 11 G. 

3) Nestleders lønn settes til 1,4 G og nestleders styrehonorar inkludert IKT settes til 0,4 G. 

4) Øvrige styremedlemmers honorar inkludert IKT settes til 0,4 G. 

5) Allmennlegeforeningen 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 i Oslo 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 utgiftskompensasjon tilsvarende 1G per år han eller hun bor i 

boligen/ leiligheten og samtidig er Allmennlegeforeningens leder.   

 

******* 

 

Trond Egil Hansen redegjorde for budsjettforslaget.  
 

Det foreligger ikke budsjett for Den norske legeforening for 2014, og det er derved ikke kjent 

hva Allmennlegeforeningens andel av kontingenten til Legeforeningen for 2014 vil bli. 

 

Kursene eies sammen med Norsk forening for allmennmedisin, og både inntekter og utgifter 

er delt mellom foreningene. Det gjelder også utgiftene knyttet til Fastlegen.no 

 

Endret kontingentfordeling i Legeforeningen legger til grunn at Allmennlegeforeningen skal 

kreve tilleggskontingent for å kunne ha den aktivitet som landsrådet beslutter. Det vil være 

nødvendig med høyt aktivitetsnivå i foreningen i 2014. Det foreslås en tilleggskontingent for 

2014 på kr 500 for ordinære medlemmer av Allmennlegeforeningen. 

 

Det foreslås avsatt kr 25 000,- til hver av Allmennlegeforeningens representanter i 

forhandlingene 2014 for Normaltariffen og eventuelle forhandlinger om rammeavtalen 

mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i 

kommunene og særavtale mellom KS og Den norske legeforening som kompensasjon for 

merarbeid og tapt fortjeneste knyttet til forhandlingsprosessen.  

 

Vedtak:  

1. Styrets forslag til budsjett for 2014 ble vedtatt 

2. Det gis praksiskompensasjon og utgiftsdekning til Allmennlegeforeningens styre 

tilsvarende landsrådets vedtak 11. mai 2011. 

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

Allmennlegeforeningen tilsvarer 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 2014. 

6. Tilleggskontingent utskrives ordinære medlemmer med kr 500,-. 

 

 

Sak 7 Opptrappingsplanen 

 

Kari Sollien orienterte om arbeidet med opptrappingsplanen. 



 

Sak 8 Senter for allmennmedisinsk kvalitet 

 

Trond Egil Hansen orienterte om videre arbeid med senter for allmennmedisinsk kvalitet.  

 

Følgende forslag var vedlagt innkallingen:  

 

«Årsmøtet pålegger styret å utrede etablering av et Senter for allmennmedisinsk kvalitet 

gjennom en mer helhetlig og styrket strategi rundt anvendelsen av inntil 60 % av midlene i 

Fond for kvalitet og pasientsikkerhet. Målsettingen er å styrke kvalitets- og 

pasientsikkerhetsarbeidet i allmennlegetjenesten/primærhelsetjenesten. Utredning bør ta 

utgangspunkt i et slikt senter i mindre skala enn skissert i hovedprosjektet. Fullskala Senter 

for allmennmedisinsk kvalitet kan ikke etableres før det er fullfinansiert. Omdisponeringen av 

Fondsmidlene bør være for en tidsbegrenset periode for å evaluere om en oppnår ønsket 

resultat. 

 

Det anbefales at en fra etableringstidspunktet også legger opp til inntekter fra salg av 

tjenester, og etterhvert utvider det til salg av abonnement når tjenestetilbudet tilsier at en slik 

ordning kan etableres. 

 

Årsmøtet understreker ambisjonen om å få på plass en tredje finansieringskilde for styrking 

av kvalitetsarbeidet i allmennmedisin ved myndighetene og KS.» 

 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

Sak 9 Valg av leder, nestleder og styre 

 

Valgkomiteens forslag fulgte vedlagt innkallingen. 

 

Valgkomiteen ved leder Unni Aanes la frem følgende forslag: 

 

Leder: Kari Sollien, Gjøvik 

 

Nestleder: Ivar Halvorsen, Stavanger 

 

Styremedlemmer: 

Egil Johannesen, Bærum 

Bjørn Nordang, Honningsvåg 

Tone Dorthe Sletten, Trondheim 

Kirsten Rokstad, Bergen 

Ole Henrik Krat Bjørkholt, Drammen 

 

Vara: 

1. vara: Øystein Furnes, Gaular 

2. Vara: Knut Erik Emberland, Bergen 

3. Vara: Runar Mulelid, Askøy 

 

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt med akklamasjon. 

 



Sak 10 Valg av geografiske representanter til Legeforeningens landsstyre 

 

Leder Trond Egil Hansen presenterte styrets vurderinger og forslag. 

 

Vedtak:  

o Landsrådet gir styret fullmakt til oppnevning av geografiske representanter i samråd 

med førstelandsrådene i regionene.  

o Landsrådet gir fullmakt til styret for å kunne endre personvalg i samråd med 

førstelandsrådene hvis dobbel-representasjon i landsstyret skulle oppstå ved senere 

valg i lokalavdelingene innen 1.9.13. 

 

Sak 11 Valg av valgkomité 

 

I henhold til vedtektene § 3-1-6 velges valgkomiteen samme år som valg til styret. 

Valgperioden er fire år. Ved første valg velges leder, ett medlem og ett varamedlem for to år 

og nestleder, ett medlem og ett varamedlem for fire år. Deretter velges hhv leder, ett medlem 

og ett varamedlem og nestleder, ett medlem og ett varamedlem annenhver gang. 

 

Oversikt over valgkomiteen med valgperioder: 

 

 

  

   

Styrets la frem følgende forslag til valg av valgkomite til landsrådet:   

 

Trond Egil Hansen foreslås som leder, Linda Øglend Rørtveit foreslås som medlem og 

Kristine Asmervik foreslås gjenvalgt som vara. 

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.  

 

Sak 12 Presentasjon av Allmennlegeforeningens 75-årsjubileumshefte 

 

Allmennlegeforeningen fyller 75 år i 2013. Dette feires blant annet med utgivelse av eget 

festskrift der Kjell Maartmann-Moe har vært leder for redaksjonen. Martmann-Moe 

redegjorde for arbeidet, og overrakte festskriftet til styret ved Trond Egil Hansen.  

 

Festskriftet sendes medlemmene av Allmennlegeforeningen som vedlegg til Tidsskriftet, og 

ble delt ut på landsrådsmøtet.  

 

 

Sak 13 Årets allmennlege 2013 

 

Komiteen til allmennlegeprisen 2013 har bestått av Martin Chapman og Laila Didriksen fra 

landsrådet og Linda Rørtveit og Ivar Halvorsen fra styret. 

 

 



Årets allmennlegepris gikk til Ole Andreas Bjordal.  

 

Ivar Halvorsen redegjorde for komiteens begrunnelse: 

 

Gjennombruddet heter e-resept. Prisvinneren er Ole Andreas Bjordal 

 

Ole Andreas Bjordal er den som har sørget for at e-resept blir godt integrert i allmennlegenes 

kliniske hverdag. Han har bidratt i avgjørende grad for at den nødvendige og nyttige 

funksjonaliteten er bestilt, og kommer på plass. 

 

Få gjennombrudd er perfekte fra første øyeblikk, men det går an å se at det er gull, det som 

glimrer. 

 

Sak 14 Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøte 2014 

 

Bjørn Sletvold ønsket velkommen til Oslo i uke 19. Landsrådsmøtet i 2014 blir torsdag 8. mai 

2014 på Quality Hotel Expo på Fornebu. 

 

 


