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Godkjent 28. mai 2018 

                                           
 

 

 

 

 

REFERAT FRA ORDINÆRT LANDSRÅDSMØTE  

 

I  

 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 

  

2018 
 

Dato:     Onsdag 25. april 2018 kl 13.00 – 18.00.  

 

Møtested:    Tønsberg 

 

Landsråder som var til stede:  

 

Østfold: Robert Magnusson, Jørn Gilberg og Lise Anett Nohr  

Akershus: Rune Burkeland-Matre, Hans Myklestul, Geir Nystøl og 

Edvin Tore Bach-Gansmo 

Oslo: Gunnar Frode Olsen, Olav Wangensteen, Laila Ailin 

Harlem, Tora Stensvold, Fuk Tai Poon Sundvor, Kjersti 

Nøkleby og Olga Andresen 

Hedmark: Martin Chapman, Marte Kvittum Tangen og Tehua 

Michael Xu 

Oppland: Siw Fosheim, Frode Oosterling og Bård Engen Husteli 

Buskerud: Ole Henrik Krat Bjørkholt, Ingunn Idsø Deinboll og 

Øystein Husby  

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

Kristin Hansen  

Telemark: Else Worren Nygård og Gisle Roksund 

Aust-Agder: Bodil Aasvang Olsen 

Vest-Agder: David Anand Goksem og Anne Sissel Sørensen 

Rogaland: Lars Peter Christersson, Yngve Johansen, Lars Johan 

Tveit og Trygve Gil Bjordal 

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

Hans Høvik og Birgitte Lundekvam 

Sogn og Fjordane: Ronny Cassels og Tor Vidar Myklebust 

Møre og Romsdal: Stian Endresen og Egil Ødegård Sandvik  

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

Christoph Bräunlich 

Nord-Trøndelag: Håvard Skjellegrid 

Nordland: Randi Beate Sjøvoll, Laila Didriksen og Karin Nilsen 

Troms: Jonas Lian, Lars Andreas Nesje og Elisabeth 



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 - 

Kristoffersen Skogheim 

Finnmark:  Marit Karlsen og Bjørn Nordang.  

 

Fra styret:  

Tom Ole Øren, Nils Kristian Klev, Christina Fredheim, Sidsel Mordt Andreassen, 

Torgeir Hoff Skavøy, Ole Arild Osmundnes, Elisabeth Stura og Kirsten Rokstad. 

 

Observatør: Petter Brelin. 

 

Referent: Sirin Johansen og Camilla Fagerholt  

 

Tom Ole Øren ønsket velkommen og foretok navneopprop. Det var 

stemmeberettigede 61 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 per e-post 27. 

januar 2017. 

o Landsrådsmøtet ble annonsert i Tidsskriftet 3/2017 

o Innkalling ble sendt medlemmene per e-post 24. mars 2017. De som ikke 

har e-postadresse, mottok invitasjonen per brev.  

 

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 saksliste og forretningsorden, valg av referenter og tellekorps 

3. Leders tale  

4. Innkomne forslag  

5. Årsmelding for 2016  

6. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2016 

7. Budsjettforslag for 2018, herunder innstilling fra honorarutvalget  

8. Vedtekter Alis og annonsering i Tidsskriftet  

9. Valg av leder, nestleder og styre  

10. Valg av valgkomite   

11. Valg av utvalg for allmennleger i spesialisering  

12. Valg av geografiske representanter til Legeforeningens landsstyre  

13. Utdeling av årets Allmennlegepris Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 

2018  

 

Vedtak: Sakslisten ble godkjent.  
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Godkjenning av forretningsorden 

Anne Mathilde Hanstad og Svein Årseth 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. 

Det er ikke anledning til å gjøre opptak/streame fra møtet uten at det 

er avtalt. 

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.  
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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.  

11. Forslag  

A 

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.  

 

B 

Redaksjonskomite.  

Landsrådet bestemmer når redaksjonskomiteen trer i funksjon. 

Redaksjonskomiteen skal arbeide med det siktemål å fremme forslag til 

vedtak som kan bli vedtatt i landsrådet. I dette arbeidet skal det iakttas 

fremsatte forslag, samt innspill fra talerstolen. 

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.  
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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.  

Valg av redaksjonskomite:  

Vedtak: Ståle Sagabråten (leder), Andreas Pahle og Hanne Riise-Hanssen.  

 

Valg av tellekorps: 

Vedtak: Karin Wallin, Tor Carlsen, Charlotte Henriksen og Espen Storeheier.  

 

Valg av referenter: 

Vedtak: Camilla Fagerholt og Sirin Johannsen ble valgt som referenter.  

Presidenten i Legeforeningen Marit Hermansen hilste landsrådet.  

 

3. Leders tale 

 

Tom Ole Øren sin tale ligger i sin helhet her. 

https://legeforeningen.no/yf/Allmennlegeforeningen/Nyheter/2018/Leders-

tale-til-landsradsmote-2018/ 

https://legeforeningen.no/yf/Allmennlegeforeningen/Nyheter/2018/Leders-tale-til-landsradsmote-2018/
https://legeforeningen.no/yf/Allmennlegeforeningen/Nyheter/2018/Leders-tale-til-landsradsmote-2018/
https://legeforeningen.no/yf/Allmennlegeforeningen/Nyheter/2018/Leders-tale-til-landsradsmote-2018/
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4. Innkomne forslag 

 

Peter Christersson la frem følgende forslag fra Rogaland legeforening: 

"1) Allmennlegeforeningen skal jobbe for å få til en kollektiv 

yrkesskadeforsikring for sine medlemmer. Kostnaden skal tilsvare 

arbeidstakere (ca. 500 kr årlig), og betales sammen med årskontingent 

til Legeforeningen." 

 

Nils Kristian Klev svarte fra styret. 

 

Vedtak: Forslaget ble oversendt styret.  

 

"2) Allmennlegeforeningen ser at det er behov for ulike ALIS-løsninger. 

Fastlønn vil være et godt alternativ i mindre kommuner eller områder 

med rekrutteringsvansker. I større bykommuner, vil næringsdrift være en 

hensiktsmessig løsning. Allmennlegeforeningen ønsker å prøve ut 

"Stavangermodellen" også andre steder, og vil jobbe for å få dette 

opp som et reelt alternativ." 

 

Elisabeth Stura svarte fra styret.  

 

Forslaget ble oversendt redaksjonskomiteen som sammenstiller de ulike 

forslagene om ALIS-hjemmel.  

 

Ståle Sagabråten la frem redaksjonskomiteens forslag (samme som under i 

forhold til forslaget fra Tone Dorte Sletten):  

 

"Allmennlegeforeningen ser at det er behov for ulike ALIS-løsninger. 

Fastlønn kan være et godt alternativ i mindre kommuner eller områder 

med rekrutteringsvansker, andre steder vil næringsdrift være en 

hensiktsmessig løsning. Landsrådet ber Allmennlegeforeningen vurdere 

og piloterer ulike driftsmodeller, som for eksempel ALIS nord, ALIS Vest,  

"Stavangermodellen" , ALIS-næring og andre modeller." 

 

Vedtak: Redaksjonskomiteens forslag ble oversendt styret.  

 

"3) Det er givende og spennende å ha medisinstudenter utplassert i 

allmennpraksis. I tillegg kan dette være en god arena for rekruttering til 

faget. Dessverre anerkjenner ikke universitetene den jobben 

allmennlegene/praksislærerne gjør i tilstrekkelig grad. Honoreringen for 

praksislærere er altfor lav, og trenger er realt løft. Allmennlegene kan 

ikke lenger drive dugnad. Utenlandske utdanningssteder, f.eks. i Polen 

og Ungarn, krever at studentene har utplassering i allmennpraksis i 

Norge. De honorerer imidlertid ikke legene i det hele tatt. Dette er ikke 

akseptabelt. Allmennlegeforeningen skal jobbe overfor norske og 

utenlandske utdanningssteder for å bedre honorering for 

praksislærerne." 
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Forslaget ble oversendt redaksjonskomiteen, som la frem følgende forslag: 

  

"Det er givende og spennende å ha medisinstudenter utplassert i 

allmennpraksis. I tillegg kan dette være en god arena for rekruttering til 

faget. Dessverre anerkjenner ikke universitetene den jobben 

allmennlegene/praksislærerne gjør i tilstrekkelig grad. Honoreringen for 

praksislærere er altfor lav, og trenger er realt løft. Allmennlegene kan 

ikke lenger drive dugnad. Utenlandske utdanningssteder, f.eks. i Polen 

og Ungarn, krever at studentene har utplassering i allmennpraksis i 

Norge. De honorerer imidlertid ikke legene i det hele tatt. Landsrådet 

ber Allmennlegeforeningen  jobbe for bedre honorering av 

praksislærere og universitetslektorere." 

 

Vedtak: Redaksjonskomiteens forslag ble oversendt styret. 

 

Forslag fra Helen Branstorp og Camilla Lundberg: 

 

"Ber om at AF inkluderer konkeransedyktig avlønning av allmennleger 

med stilling på universitetene. " 

 

Forslaget ble oversendt redaksjonskomiteen, som foreslo at forslaget skulle 

trekkes. Forslaget ble trukket. 

 

Forslag fra Bård Nome  

 

"Som tillitsvalgt gjennom 3 år i Sandefjord kommune har vi slitt med at 

SFS2305 skiller på interkommunal og kommunal legevakt. Iom at 

Sandefjord er en kommune, kan kommunen velge å betale 

beredskapstillegg for nattevakt. Gjennom harde forhandlinger med 

kommunen har legene blitt enige om en ordning med fast betaling på 

natt, men langt under tariffen for interkommunal legevakt, noe som 

synes urettferdig fordi vårt vaktdistrikt på 60-65000 personer ikke er ulikt 

distriktet flere interkommunale legevakter i Vestfold betjener og 

arbeidsmengden er ganske lik på nattevakt, dvs. arbeid hver natt. 

Trade off for kommunen er at legene kommer på vakt kl 1530 uten 

mulighet til å få oppmøtetaksten 2fk og reisetakst for vakten er definert 

som en tilstede vakt. 

Legene i Sandefjord ønsker en endring i SFS 2305 slik at det er 

vaktdistriktets størrelse som utløser fast betaling på natt og ikke om det 

er en eller flere kommuner med i distriktet. Det er forslaget." 

 

Nils Kristian Klev orienterte om styrets arbeid, og prioriteringer fremover. Styret 

tar med seg innspillet i videre arbeid med særavtalen.  

 

Vedtak: Forslaget ble oversendt styret.  

 

Forslag fra Magnus Struckmeyer 
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"Takst for ledsagelse av patient i ambulanse føll bort før noen år siden. 

Det foreligger til dags dato ingen konsensus før hvordan legevaktslege 

skall lønnes ved ledsagelse. Per i dag skall regning før slik ledsagelse 

sendes helseforetaken. 

I det sista opplever vi att flera medlemmer fått avvist krav (til 

Nordlandssykehuset) som bestemt sig før att bruka 6-7 år gamle takster. 

Jag ber om att dette tas med på dagsorden og att de regionala 

tillitsvalge i DNLF tar dette opp till forhandling med respektive 

helseforetak." 

 

Ole Arild Osmundnes orienterte om styrets vurdering av saken.  

 

Forslag fra Torstein Sakshaug: 

"Ved legevaktsleges ledsagelse i ambulanse krever AF at 

Helseforetakene garanterer for tilsvarende forsikringsdekning som de 

ansatte i Helseforetaket.  

 

Per i dag har legevaktsleger 10G livs/uføreforsikring gjennom SFS 2305 

med henvisning til HTA. Ansatte i Helse Midt-Norge i 

utrykningssammenhen har til sammenligning 78G ved 

død/uførhet/invaliditet. 

 

Denne forskjellen kan ikke aksepteres." 

 

Ståle Sagabråten la frem redaksjonskomiteens forslag 

 

"Takst for ledsagelse av pasient i ambulanse falt bort før noen år siden. 

Det foreligger til dags dato ingen konsensus før hvordan legevaktslege 

skall lønnes ved ledsagelse. Per i dag skall regning før slik ledsagelse 

sendes helseforetakene  

 

I det siste opplever vi att flere medlemmer fått avvist krav (til 

Nordlandssykehuset) som bestemt sig før att bruka 6-7 år gamle takster. 

Landsrådet ber om at dette tas med på dagsorden og att de 

regionale tillitsvalgte i DNLF tar dette opp til forhandling med respektive 

helseforetak. 

 

Per i dag har legevaktsleger 10G livs/uføreforsikring gjennom SFS 2305 

med henvisning til HTA. Ansatte i Helse Midt-Norge i 

utrykningssammenheng har til sammenligning 78G ved 

død/uførhet/invaliditet. Denne forskjellen kan ikke aksepteres. 

 

Ved legevaktsleges ledsagelse i ambulanse ber Landsrådet AF kreve at 

Helseforetakene garanterer for tilsvarende forsikringsdekning som de 

ansatte i Helseforetaket."  

 

Vedtak: Forslaget fra redaksjonskomiteen ble oversendt styret. 
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Forslag fra Helen Brandstorp, Ronny Cassells, Guttorm Dahl Johnsen, Marit 

Karlsen, Karsten Kehlet og Morten H. Larsen:  

"Fastlegeordningen er inne i sin verste krise siden etableringen i 2001. 

Rekruttering til fastlegeordningen svikter selv i sentrale strøk. 

For å bedre rekruttering av yngre leger til faget allmennmedisin, har 

kommuner i de siste par år opprettet ulike typer «utdanningshjemler».  

Det er i dag ingen normer for innhold og krav til slike utdanningshjemler 

i kommunene. Fastlegehjemler kan defineres som utdanningshjemler 

uten at det er definerte krav til hva dette innebærer. 

Krav til finansieringsordninger, strukturert, lokal veiledning og 

supervisjon, mulighet for deltakelse i veiledningsgruppe og kurs, samt 

mulighet for deltakelse i forskning og kvalitetsutvikling, vil være aktuelle 

tema som kan inngå i en kravspesifikasjon eller anbefaling for innhold i 

en utdanningshjemmel. 

Skal det ha noen verdi at faslegehjemler utlyses som utdanningshjemler 

må innholdet i en fastlegehjemmel være definert. 

Forslag til årsmøtevedtak:  

 Landsrådet pålegger styret i AF i samarbeid med NFA å utarbeide 

forslag til innhold i allmennmedisinske utdanningshjemler." 

Ble oversendt redaksjonskomiteen, og Ståle Sagabråten la frem 

redaksjonskomiteens forslag:  

"Fastlegeordningen er inne i sin verste krise siden etableringen i 2001. 

Rekruttering til fastlegeordningen svikter selv i sentrale strøk. 

For å bedre rekruttering av yngre leger til faget allmennmedisin, har 

kommuner i de siste par år opprettet ulike typer «utdanningshjemler».  

Det er i dag ingen normer for innhold og krav til slike utdanningshjemler 

i kommunene. Fastlegehjemler kan defineres som utdanningshjemler 

uten at det er definerte krav til hva dette innebærer. 

Krav til finansieringsordninger, strukturert, lokal veiledning og 

supervisjon, mulighet for deltakelse i veiledningsgruppe og kurs, samt 

mulighet for deltakelse i forskning og kvalitetsutvikling, vil være aktuelle 

tema som kan inngå i en kravspesifikasjon eller anbefaling for innhold i 

en utdanningshjemmel. 

Skal det ha noen verdi at fastlegehjemler utlyses som 

utdanningshjemler må innholdet i en fastlegehjemmel være definert. 
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Forslag til årsmøtevedtak: 

Landsrådet anmoder styret i AF i samarbeid med NFA og 

spesialistkomiteen å utarbeide forslag til rammer og innhold i 

allmennmedisinske utdanningshjemler." 

Vedtak: Forslaget til vedtak fra redaksjonskomiteen ble oversendt styret.   

Forslag fra Tone Dorthe Sletten, Tor Magne Johnsen, Hanna Krogh, Harald 

Sundby, Torstein Sakshaug og Hans Myklebust: 

"Allmennlegeforeningen ønsker utdanningsstillinger innen 

allmennmedisin som er tilpasset ulike driftsformer. Vi ønsker at flere ulike 

løsninger piloteres, blant annet Alis-næring, jfr Trønderopprørets forslag." 

Forslag ble oversendt redaksjonskomiteen som la frem følgende forslag: 

"Allmennlegeforeningen ser at det er behov for ulike ALIS-løsninger. 

Fastlønn kan være et godt alternativ i mindre kommuner eller områder 

med rekrutteringsvansker, andre steder vil næringsdrift være en 

hensiktsmessig løsning. Landsrådet ber Allmennlegeforeningen vurdere 

og piloterer ulike driftsmodeller, som for eksempel ALIS nord, ALIS Vest,  

"Stavangermodellen" og andre modeller." 

Vedtak: Forslaget fra redaksjonskomiteen ble oversendt styret.   

Forslag fra Tone Dorthe Sletten, Tor Magne Johansen, Hanna Krog, Torstein 

Sakshaug, Harald Sundby og Hans Myklebust. 

"Normtallet må reduseres. Et fastlegeårsverk må normeres til maksimum 

1000 pasienter." 

Ble endret til Normtallet bør reduseres. Et fastlegeårsverk må normeres til 

maksimum 1000 pasienter. 

Vedtatt: Forslaget ble vedtatt. 

Forslag fra Ronny Cassels:  

"I beregning av normtal, må deltaking i legevakt telje som fråtrekk på 

lik linje med kommunal fast bistilling." 

 

Vedtak: Ved en inkurie ble forslaget ikke tatt opp til avstemning. Styret velger 

å ta med seg forslaget i sitt videre arbeid.   

Forslag fra Tone Dorthe Sletten, Christine Agdestein, Tor Magne Johnsen, 

Hanna Krogh, Harald Sundby, Torstein Sakshaug og Hans Myklebust: 
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"Allmennlegeforeningen krever øyeblikkelig stans i 

oppgaveoverføringer. Dette varer til fastlegene får tilstrekkelig økte 

ressurser i form av kapasitet, økonomi og nødvendig kompetanse." 

Forslaget ble oversendt redaksjonskomiteen som la frem følgende forslag:  

"Landsrådet ber Allmennlegeforeningen vurdere kraftfulle tiltak for å 

demme opp for oppgaveoverføringen til fastlegen. Før fastlegene får 

tilstrekkelig økte ressurser i form av kapasitet, økonomi og nødvendig 

kompetanse, kan ikke nye oppgaver overføres." 

Vedtak: Forslaget fra redaksjonskomiteen ble enstemmig vedtatt.  

Forslagsstiller fra Ole Henrik Krat Bjørkholt: 

"AFs landsråd pålegger styret i AF å utarbeide klare og konkrete 

tidskrav for bedrede rammevilkår, der vi krever konkrete bedringer 

innen utløpet av 2018. AFs landsråd pålegger videre AFs styret å 

utarbeide en konkret konfliktplan med konkrete aksjoner dersom vi ikke 

oppnår betydelig bedrede rammevilkår. 

En slik konfliktplan skal være klar innen 1. oktober 2018." 

Ole Henrik Krat Bjørkholt trakk sitt forslag. 

Forslag fra Tone Dorthe Sletten, Christine Agdestein, Tor Magne Jonasen, 

Hanna Krog: 

"Allmennlegeforeningen skal jobbe for friske midler til en ny takst som 

kan kreves etter gjennomført kurs/videreutdanning. Taksten skal 

kompensere for tapt arbeidsinntekt og kursutgifter." 

 

Forslaget ble oversendt redaksjonskomiteen som la frem følgende forslag: 

"Allmennlegeforeningen ser at det er behov for ulike ALIS-løsninger. Fastlønn 

kan være et godt alternativ i mindre kommuner eller områder med 

rekrutteringsvansker, andre steder vil næringsdrift være en hensiktsmessig 

løsning. Landsrådet ber Allmennlegeforeningen vurdere og piloterer ulike 

driftsmodeller, som for eksempel ALIS nord, ALIS Vest, "Stavangermodellen", 

ALIS-næring og andre modeller." 

 

Vedtak: Redaksjonskomiteens forslag ble oversendt styret.  

 

 

5. Finansieringsmodeller 

 

Tom Ole Øren innledet. 
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Forslag fra Tone Dorthe Sletten, Christine Agdestein, Tor Magne Johnsen, 

Hanna Krogh, Torstein Sakshaug, Harald Sundby og Hans Myklebust: 

 

"Takst for videre og etterutdanning 

Landsrådet ber Allmennlegeforeningen jobbe for en 

finansieringsmodell som sikrer at fastleger får likeverdig 

grunnfinansiering som andre legespesialister. Modellen må gi 

økonomisk trygghet og sikre rekruttering. Tilskuddet må dekke reelle 

utgifter og stimulere til videreutvikling av velutstyrte og gode 

fastlegepraksiser med god tilgjengelighet. Basistilskuddet må fortsatt 

komme fra staten via kommunene. Takstene må stimulere til aktivitet." 

 

Vedtak: Forslaget ble oversendt styret. 

Forslag fra Tone Dorthe Sletten, Christine Agdestein, Tor Magne Johnsen, 

Hanna Krogh, Harald Sundby, Torstein Sakshaug, Hans Myklebust og Børge 

Winther 

"Allmennlegeforeningen skal jobbe for et pilotforsøk, i noen kommuner, 

gjerne i Trøndelag. 

Pilotprosjektet skal prøve ut en finanseringsmodell med et klassedelt 

driftstilskudd tilpasset fastlegeordningen. "  

Vedtak: Forslaget ble oversendt styret. 

Forslag fra Ronny Cassells 1. landsråd Sogn og Fjordane 

"I arbeid med endring av finansiering av fastlegeordningen, skal dei 

variable inntektene på ingen måte reduserast – verken til fordel for 

faste inntekter eller anna.  

I staden må faste inntekter styrkas i høve vidare utdanning, fagutvikling, 

kvalitetsarbeid og anna naudstynt aktivitet utan honorering i dag." 

Vedtak: Forslaget ble oversendt styret. 

 

 

6.  Vedtektsendringer 

 

Elisabeth Stura la frem forslag til vedtektsendringer: 

 

Ny tekst eller tekstendring i rødt. Strøket tekst i klammer [ ]. 

 

§ 3-2- 1 Sammensetning og valg 

Styret består av åtte medlemmer; leder, nestleder og seks medlemmer. 
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Både spesialister i allmennmedisin og leger under utdanning til spesialiteten i 

allmennmedisin (ALIS) skal være representert i styret ved starten av styrets 

funksjonstid. 

Funksjonstiden er to år og starter 1. september etter valget. Til valg av leder 

og nestleder kreves absolutt flertall (minst 50 %) blant de stemmeberettigede. 

Dersom absolutt flertall ikke oppnås, blir det foretatt bundet omvalg mellom 

de to som har flest stemmer. I tilfelle av stemmelikhet i det bundne valget blir 

det foretatt loddtrekning. Medlemmene og nestleder kan gjenvelges, men 

maksimal sammenhengende funksjonstid i styret er åtte år. Verv som leder 

medregnes ikke i denne tiden. Leder kan gjenvelges to ganger. 

Det skal velges tre varamedlemmer i rangert rekkefølge for det tilfellet at 

medlemmer får langvarig (tre mnd. eller mer) forfall. Trer ett eller flere 

varamedlemmer inn i styret, velges tilsvarende nye ved første ordinære 

landsråd. 

Norsk forening for allmennmedisin skal ha en observatør i 

Allmennlegeforeningens styre og ha tilsendt sakspapirene til samme tid som 

styrets øvrige medlemmer. Observatøren har tale- og forslagsrett, men ikke 

stemmerett. 

Forslag til vedtak: 

Forslag til endring i § 3-2- 1 vedtas. 

 

§ 3-4-3 Utvalg for allmennleger i spesialisering (ALIS-utvalget)  

ALIS-utvalget består av leder og fire medlemmer. Etter forslag fra 

valgkomitéen velger  

ordinært landsråd et fast rådgivende ALIS-utvalg bestående av leder og 

[fire] tre medlemmer.  

Et av utvalgets medlemmer utpekes av NFA. 

 

Et av styremedlemmene i AFs styre bør velges som medlem av ALIS-utvalget. 

Alle medlemmene av utvalget bør være under spesialisering i allmennmedisin 

ved starten av utvalgets funksjonstid.  

 

Funksjonstiden for utvalget er to år og starter 1. september etter valget.  

ALIS-utvalget skal arbeide med saker som er spesielt viktige for allmennleger i  

spesialisering. 

 

Forslag til vedtak:  

Forlag til endring i § 3-4-3 vedtas. 

Ikrafttredelse 

Forslag til vedtak: 

De vedtatte endringene trer i kraft ved godkjenning av sekretariatet i Den 

norske legeforening etter fullmakt fra sentralstyret til å vurdere og godkjenne 

endringer i vedtektene til Legeforeningens organer. 

 

Vedtak: Forslagene ble vedtatt.  

 

7.  Lederstipend 
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Kirsten Rokstad la frem forslag til endringer – endring av regelverk for 

Allmennlegeforeningens lederstipend: 

 

"Allmennlegeforeningen opprettet lederstipendet på landsrådsmøtet i 2016. 

Hovedtanken var å stimulere til at flere allmennleger tok en slik utdannelse. Vi 

ser i ettertid at begrepet universitetsnivå i kulepunkt fire er noe upresist og 

ønsker derfor å klargjøre dette ved å endre det til mastergradsnivå da slik 

utdannelse også gis ved høyskole. 

Vedtak fra Landsrådet 2016: 
 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." 

Styret har følgende forslag til vedtak: 

 

"Stipendet utbetales etter gjennomført ledelsesutdanning på 

mastergradnivå, 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." 

 

Allmennlegeforeningen opprettet lederstipendet på landsrådsmøtet i 2016. 

Hovedtanken var å stimulere til at flere allmennleger tok en slik utdannelse. Vi 

ser i ettertid at begrepet universitetsnivå i kulepunkt fire er noe upresist og 

ønsker derfor å klargjøre dette ved å endre det til mastergradsnivå da slik 

utdannelse også gis ved høyskole.  

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 

8. Årsmelding for 2017 

 

Dirigentene gikk gjennom årsmeldingen. 

 

Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent med en endring. 

 

9. Arbeidsprogram for perioden 1. september 2017 – 31. august 2019 
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Nils Kristian Klev gikk gjennom arbeidsprogrammet for perioden 1. september 

2017 – 31. august 2019. 

 

Vedtak: Arbeidsprogrammet ble godkjent.  

 

10. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2017 

 

Tom Ole Øren la frem regnskapet for perioden 1. januar – 31. desember 2017.  

 

Vedtak: Regnskapet for Allmennlegeforeningen, som viser et årsoverskudd på 

kr 544 973,- ble godkjent som foreningens regnskap for 2017.  

 

11. Budsjettforslag for 2019, herunder innstilling fra honorarutvalget 

 

Børge Winther la frem honorarutvalgets innstilling.  

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.  

 

Tom Ole Øren la frem budsjettet for 2019, og styrets forslag til vedtak.  

 

Vedtak:  

1. Styrets forslag til budsjett for 2019 ble vedtatt  

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 2019 

6. Landsrådsmøtefastsatt kontingent utskrives ordinære medlemmer med 

kr 300,- for 2019 

7. Det avsettes kr 25 000,- til hver av AFs representanter i forhandlingene i 

2019 for normaltariffen og eventuelle forhandlinger av rammeavtalene 

om fastlegepraksis i fastlegeordningen i KS området og Oslo samt 

særavtalen mellom KS og Legeforeningen som kompensasjon for 

merarbeid og tapt fortjeneste til forhandlingsprosessen 

 

 

12. Plassering av midler 

 

Axel Astrup økonomisjef i Legeforeningen la frem forslag til plassering av 

midler.  

 

Torgeir Hoff Skavøy la frem styrets forslag til vedtak 

 

Vedtatt: Saken ble sendt tilbake til styret.  

 

13. Valg av honorarutvalg 
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Bjørn Nordang la frem valgkomiteens forslag til honorarutvalg for perioden 

2018 – 2020:  

 

1) Børge Winther (leder) 

2) Ivar Halvorsen (medlem) 

3) Bodil Åsvang Olsen (medlem) 

 

 

Vedtak: Honorarutvalget ble valgt med akklamasjon.  

 

14. Utdeling av årets Allmennlegepris 

 

Årets priskomite har vært: 

Nils Kristian Klev, Torgeir Hoff Skavøy, Bodil Aasvang Olsen og Martin 

Chapman. 

 

Torgeir Hoff Skavøy delte ut årets pris, og ga følgende begrunnelse: 

 

Det er kommet inn svært mange forslag til gode kandidater og komitteen har 

gjort veloverveide vurderinger for å velge denne kandidaten.  

I nominasjonen og begrunnelsen heter det: 

 

Kandidaten har blitt nominert fra flere ulike kolleger. Flere har nominert denne 

personen, uten selv å egentlig kjenne vedkommende. Nettopp dette kan 

kanskje være noe av bakgrunnen for forslagene som er kommet inn, mange 

kolleger føler seg relativt nær, uten å egentlig være det. Vedkommende er 

blitt litt alle-manns-eie i kollegiet, og nesten alle klemmer dennes virke og 

innovasjon til sitt bryst. Kandidaten er fra sentrale Østland og har bodd i 

storbyen nesten hele sitt liv. En kort stund tenkte  kandidaten på å flytte til 

Afrika, men valgte heller en afrikareise til et grisgrendt strøk i Norge. 

Selv om man til daglig sitter isolert i sin praksis på ei øy langt ute i havgapet 

eller i en trang dal har kandidaten gjort det mulig å delta i et større miljø. Hvor 

allmennlegene kan diskuteres alt fra banale til kompliserte faglige spørsmål, 

dele anonymiserte kasuistikker og få hjelp med diagnostikk og behandling. En 

kan gi eller motta faglig og moralsk støtte i vanskelige spørsmål. Det gis stadig 

juridiske eller praktiske råd rundt det å drive som lege og en får tilgang til all 

den kunnskap et samlet allmennlegekorps besitter. Videre kan en dele 

frustrasjoner eller gleder, diskutere utvikling av fastlegeordningen eller få 

opplæring i riktig takstbruk. Diskusjonene er mange og temaene svært 

varierte. Forumet har også blitt en viktig informasjonskanal for å raskt kunne 

nå ut til allmennlegene noe både fagforeningen og Trønderopprøret har hatt 

stor nytte av i sitt arbeid. 

 

Allmennlegeinitiativet har til og med fått godt erfarne kolleger, med en 

ektefølt skepsis til Facebook, til å opprette profil, kun for å få med seg det 

som skjer. Det er i dag utvilsomt den mest effektive kanalen vi fastleger har for 

rask hjelp og kommunikasjon. 
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Administrator følger godt med i diskusjonene og fører en streng praksis der 

hun slår ned på useriøs tone og tabloide kommentarer. Hun oppfordrer til 

saklig, faglig, kollegial og voksen diskusjon selv om det skal være rom for 

diskusjon og uenighet. 

 

Det er derfor en glede i år å kunne overrekke årets pris til kollega Inger 

Johanne Ravn for hennes møysommelige arbeid med facebookgruppen 

Allmennlegeinitiativet. 

 

 

 

 

15. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2019 

 

Førstelandsråden i Akershus, Rune Burkeland Matre, ønsket velkommen til 

Våruka 2019 på Hellerudsletta i Skedsmo i uke 19 (6. – 10. mai).    


