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REFERAT FRA ORDINÆRT LANDSRÅDSMØTE  
 
I  
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
  

2017 
 

Dato:     Onsdag 24. april 2017 kl 13 – 18.30.  
 
Møtested:    Tromsø 

 
Landsråder som var til stede:  
 
Østfold:  Robert Magnusson, Jørn Gilberg og Lise Anett Nohr  
Akershus:  Gjertrud Lødøen og Rune Burkeland-Matre, Geir Nystøl og 

Edvin Tore Bach-Gansmo 
Oslo:   Gunnar Frode Olsen, Tora Margrethe Zimmer, Olav 

Rønningen Wangensteen, Laila Ailin Harlem, Fuk Tai Poon 
Sundvor og Per Johan Askim 

Hedmark:  Martin Chapman, Marte Kvittum Tangen og Line Boym  
Oppland:  Siw Fosheim, Frode Oosterling og Torstein Jørstad 
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 og Lars Joakim Fleischer  
Aust-Agder:  Bodil Aasvang Olsen 
Vest-Agder:  David Anand Goksem og Anne Sissel Sørensen 
Rogaland:  Ole 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 Bjørn Roth-Andenæs 
Møre og Romsdal: Stian Endresen og Egil Ødegård Sandvik  
Sør-Trøndelag: Eli Øvstedal, Eli Crozier, Torstein Sakshaug og Peter 

Christoph Bräunlich 
Nord-Trøndelag: Børge Winther 
Nordland:  Randi Beate Sjøvoll, Laila Didriksen og Karin Nilsen 
Troms:   Jonas Lian, Lars Andreas Nesje og Elisabeth Kristoffersen 

Skogheim 
Finnmark:   Marit Karlsen og Bjørn Nordang.  
 
 
Fra styret:  
Tom Ole Øren, Nils Kristian Klev, Christina Fredheim, Sidsel Mordt Andreassen, 
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Tone Dorthe Sletten, Egil Johannesen, Elisabeth Stura og Kirsten Rokstad 
 
Observatør: Petter Brelin. 
 
Referent: Lina Linnestad og Camilla Fagerholt  
 
Tom Ole Øren ønsket velkommen og foretok navneopprop. Det var 
stemmeberettigede 56 landsråder til stedet og syv 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.  
 
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 
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medlemmer og inviterte gjester. Media har adgang unntatt ved 

særskilte enkeltsaker som landsrådet måtte bestemme. 

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 
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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  

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.  
 
Leder av Akademikerne Kari Sollien hilste landsrådet. Sollien viste til at det har 
vært et spesielt år med forhandlingene for sykehuslegene som var vanskelig, 
og som endte i tidenes lengste sykehusstreik og i lønnsnemnd. Hun viste til at 
legene har stått sammen i denne saken – og neste gang er det 
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allmennlegene som får støtte når de trenger det. Sollien trakk blant annet 
frem finansiering av EPJ-løftet og løftet frem arbeidet med ledelse i 
primærhelsetjenesten. Sollien avsluttet med at hun vil jobbe for 
primærhelsetjenesten der det passer fremover. 
 

3. Leders tale 

Varierte arbeidsoppgaver, spennende utfordringer, nærhet til pasientene, 
finansieringsordningen er noen av det de engasjerte legene i filmen vi nå så 
trakk fram når de fortalte hvorfor de har valgt allmennmedisin innledet Tom 
Ole Øren med når han talte til landsrådet.  
 
Vi som yrkesgruppe har flere utfordringer sa Øren, og understreket at 
landsrådets glødende engasjement, gode ideer og viktige innspill er 
grunnpilaren i AF.  
 
"Politikerne og kommunene har over flere år pålagt oss stadig nye 
arbeidsoppgaver, uten at vi nødvendigvis har blitt involvert. Vi har ikke alltid 
fått nye ressurser, og det går utover våre kjerneoppgaver. Meningen er at vi 
skal bruke vår tid på de pasientene som trenger oss mest. 
Samhandlingsreformen som ble innført i 2012 førte til at vi mottok sykere 
pasienter ved utskrivelse og flere oppgaver fra våre kollegaer på sykehusene. 
Vi har flere pasienter med sammensatte og alvorlige lidelser, befolkningen blir 
eldre, og vi er snart de siste generalistene" sa Øren. 
 
Han trakk frem behovet for videre arbeid med finansieringsordningen og 
rekruttering. AF har anbefalt at både rammeavtalen om allmennpraksis i 
fastlegeordningen i kommunene og særavtale med KS reforhandles – dette 
er svært viktige avtaler om rammebetingelsene til fastlegene.  
 
Han takket ALIS-utvalget for det viktige arbeidet de gjør - og særlig for 
oppstarshåndboken som er viktig for nye fastleger. 
 
Øren avsluttet med å takke det gode styre og alle medlemmer for deres 
støtte og engasjement. "Jeg ønsker å bidra videre i Allmennlegeforeningens 
mål om å løfte yrkesstoltheten vår enda høyere, å gjøre arbeidshverdagen 
vår enda tryggere, og å skape enda bedre helsetjenester for våre pasienter" 
sa han. 
 
Du kan lese hele talen her.  
 
 

4. Innkomne forslag 

 
 
Bente Thorsen la frem følgende forslag:  
 

"Allmennlegeforeningen  vil i 2017 – 2018 arbeide med sentrale tema knyttet 

til fastlegenes rolle og ansvar innenfor feltet samhandling og samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten.  Målsettingen skal være å utvikle  

https://legeforeningen.no/yf/Allmennlegeforeningen/Fra-foreningen/2017/Medlemsbrev-nr-42017-Solstrandkuset/
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- Anbefalinger (retningslinjer) knyttet til arbeids- og ansvarsdeling mellom 

fastleger og sykehus 

- Anbefalinger (retningslinjer) som kan brukes ved drøftinger rundt 

arbeids- og oppgavedeling innen ulike fagområder mellom sykehus og 

allmennleger og ved spørsmål om endring av disse. 

- En strategi for at AF og NFA skal gå i dialog med 

spesialisthelsetjenesten om å få på plass omforente prinsipper for 

arbeids- og ansvarsdeling mellom fastleger og sykehus." 

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.  
 
Øystein Huseby la frem følgende forslag: 
 
"Allmennlegeforeningen vil jobbe for en hensiktsmessig innretning av det som 
kalles sykehusåret i spesialistutdanningen i allmennmedisin, slik at det ikke 
svekker rekruttering og stabilisering av leger i distrikt. Sykehusåret kan f.eks. 
bestå av et gitt antall hospiteringsuker på sykehus i stedet for lengre perioder 
på 3 måneder og opp til ett år." 
 
Styret la frem følgende forslag til vedtak:  
 
"Allmennlegeforeningen vil jobbe for en hensiktsmessig innretning av det som 
kalles sykehusåret i spesialistutdanningen i allmennmedisin, for å styrke 
rekruttering og stabilitet av leger i distrikt. Saken oversendes AF styret som 
utreder saken videre, og legge det frem på landsrådsmøtet i 2018."  
 
Styret trakk sitt forslag etter diskusjon i landsrådet.  
 
Vedtak: Forslaget fra Huseby ble enstemmig vedtatt.  
 
Rune Burkeland Matre la frem følgende forslag: 
 
"AF vil arbeide for at fylkesmannen/helsetilsynet sletter klager på en lege i de 
tilfeller hvor det ikke finnes noe klanderverdig forhold og klagen ikke ender 
opp med en reaksjon. Sletting av klagen bør skje umiddelbart etter at 
behandling av saken er avsluttet." 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 34 stemmer for.  
 
Peter Christersson la frem følgende forslag: 
 
"Styret i Allmennlegeforeningen jobber aktivt overfor Helsedirektoratet for å få 
redusert saksbehandlingstid for søknader om spesialisering/resertifisering i 
allmennmedisin. Det er pt 4 mnd saksbehandlingstid, noe som medfører stort 
inntektstap for kandidater, noe som ikke virker rekrutterende. I tillegg fører 
saksbehandlingstid til at kandidater til resertifisering blir gående "in limbo" i 
flere måneder, uten mulighet for å oppnå poeng." 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
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Tone Dorthe Sletten la frem følgende forslag: 
"Uttalelse fra AF sitt Landsrådsmøte 2017 
 
Fastlegeordningen utfordres fra flere hold. både aksjoner som "Jordmor kan" 
og gjennom vedtakene på Høyres Landsmøte om å styrke jordmortjenesten i 
kommunene ved å gi jordmødre større ansvar for kvinners helse og forslaget 
om å fjerne henvisningskravet til gynekologer er eksempler på dette. 
 
Allmennlegeforeningens landsrådsmøte 2017 vil ta avstand fra alle forsøk på 
å fragmentere helsetilbudet i kommunehelsetjenesten samt å uthule 
henvisningskravet til spesialisthelsetjenesten. 
 
Vi er de eneste aktørene i helsevesenet som ser hele mennesket og vi vet at 
vår kunnskap om pasientenes helse og sosiale kontekst, sammen med vår 
høye medisinskfaglige kompetanse gir en god primærhelsetjeneste. 
 
Vi ser stor nytte i at vi har ansvaret for hele mennesket og ønsker ikke å dele 
opp mennesket eller pasientgrupper. 
 
AF ønsker å bidra til videreutvikling av fastlegeordningen. Vi ønsker bedre 
tverrfaglige samarbeidsmodeller i kommunene og ser frem til forsøkene med 
primærhelseteam i kommunene." 
 
Styret i AF og Tone Dorthe Sletten la frem følgende nye forslag:  
 
"Allmennlegeforeningens landsrådsmøte 2017 vil ta avstand fra alle forsøk på 

å fragmentere helsetilbudet i kommunehelsetjenesten. Vi tar også avstand 

fra å uthule henvisningskravet til spesialisthelsetjenesten. 

 

Fastlegeordningen utfordres fra flere hold. både aksjoner som "Jordmor kan" 

og gjennom vedtakene på Høyres Landsmøte om å styrke jordmortjenesten i 

kommunene ved å gi jordmødre større ansvar for kvinners helse og forslaget 

om å fjerne henvisningskravet til gynekologer er eksempler på dette.  

 

Som fastleger ser vi hele mennesket og vi vet at vår kunnskap om 

pasientenes helse og sosiale kontekst, sammen med vår medisinskfaglige 

kompetanse, gir en god primærhelsetjeneste. Vår rolle som familielege med 

ansvar for både psykisk og somatisk helse gjennom hele livsløpet er unik og 

gjør oss i stand til til å se de medisinske utfordringene i en helhet. Dette 

redusereroverbehandling og unødvendige henvisninger.  

 

AF ønsker å bidra til videreutvikling av fastlegeordningen. Vi ønsker bedre 
tverrfaglige samarbeidsmodeller i kommunene og ser frem til forsøkene med 
primærhelseteam i kommunene." 
 
 Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
 

5. Årsmelding for 2016 

 
Dirigentene gikk gjennom årsmeldingen.  
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Gunnar Ramstad la frem følgende forslag: 
 
"Landsrådet anmoder styret om å gå i dialog med NFA for å vurdere 
navnendring på en av våre to foreninger." 
 
Vedtak: Forslaget bel vedtatt 
 
Den samlede årsmeldingen: 
Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent.  
 

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

 
Nils Kristian Klev redegjorde for regnskapet for perioden 1. januar – 31. 
desember 2016.  
 
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig vedtatt. 
 
 

7. Budsjettforslag for 2018, herunder innstilling fra honorarutvalget 

 
Børge Winther redegjorde for honorarutvalgets forslag.  
 
Honorarutvalget har bestått av leder Børge Winther, Tone Dorthe Sletten og 
Ivar Halvorsen.  
 
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 ledere, som 
utfører oppdrag for foreningene, beholdes lik salærtakstenes timesatser 
begrenset oppad til 8 timer per døgn. 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 



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 
  - 9 - 

Nils Kristian Klev la frem budsjettforslaget.  
 
Forslag til vedtak: 

1. Styrets forslag til budsjett for 2018 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 2018 

6. Landsrådsmøtefastsatt kontingent utskrives ordinære medlemmer med 

kr 300,- for 2018 

7. Det utlyses årlig 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 etter 

gjennomført ledelsesutdanning på universitetsnivå. Stipendet tildeles for 

å dekke dokumenterte utgifter til utdannelsen. Stipendene belastes AF-

fondet. Ordningen skal evalueres i 2022. 

 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

8. Forslag til endringer i vedtektene 

 
Elisabeth Stura la frem følgende forslag til vedtektsendringer:  
 
Forslag til endringer står i rødt eller med gjennomstrykning:   
 
§ 3-1 Ordinært landsråd 
Landsrådet er Allmennlegeforeningens øverste organ. 
 
Landsrådets møter er åpne for foreningens medlemmer, assosierte medlemmer og 
inviterte gjester. Media har adgang unntatt ved særskilte enkeltsaker som 
landsrådet måtte bestemme. 
 
Styret innkaller til ordinært landsråd én gang i året innen 1. september. 
 
Innkalling skal skje i annonse Tidsskrift for Den norske legeforening, på AFs 
hjemmeside og sendes til medlemmene senest fire uker før landsrådet. Sakspapirer 
sendes med innkallingen og legges på hjemmesiden samtidig med innkallingen. 
 
Tilstedeværende landsrådsrepresentanter har tale-, forslags- og stemmerett. 
Fremmøtte medlemmer har tale- og forslagsrett. Assosierte medlemmer og inviterte 
gjester har talerett. 
 
I direkte tilslutning til landsrådsmøtet avholdes tillitsvalgtkurs for 
landsrådsrepresentanter (jfr. Legeforeningens lover § 3-5-3 siste ledd og § 3-4-3 
pkt.2).  
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Forslag til vedtak: 
Forslag til endring i § 3-1 vedtas.  
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
 

§ 3-2-1 Sammensetning og valg  
Styret består av åtte medlemmer; leder, nestleder og seks medlemmer.  
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.  
 
Forslaget ble trukket etter diskusjon i landsrådet.  

 
§ 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 medlemmer. Et av utvalgets medlemmer utpekes av NFA.  
 
Den valgte ALIS-representant i AFs styre bør være en av de fem medlemmene i 
utvalget. Funksjonstiden for utvalget er to år og starter 1. september etter valget.  
 
ALIS-utvalget skal arbeide med saker som er spesielt viktig for allmennleger i 
spesialisering. 
 
Forslag til vedtak:  
Forlag til endring i  § 3-4-3 vedtas. 
 

Forslaget ble trukket etter diskusjon i landsrådet.  

Ikrafttredelse 

Forslag til vedtak: 
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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: Forslaget ble vedtatt.  

9. Valg av leder, nestleder og styre 

Bjørn Nordang redegjorde for valgkomiteens forslag til leder, nestleder styre 
og vara.  

Valgkomiteens innstilling var: 

Leder: Tom Ole Øren  
 
Nestleder: Nils Kristian Klev 
  
Styremedlemmer:  
Kirsten Rokstad  
Christina Stangeland Fredheim  
Sidsel Mordt Andreassen  
Elisabeth Mathilde Stura  
Torgeir Hoff Skavøy  
Ole Arild Osmundnes 
 
Vara:  
1) Jonas Lian  
2) Tehua Michael Xu  
3) Eli Øvstedal 
 
Vedtak: Leder, nestleder, styremedlemmer og varaer ble valgt ved 
akklamasjon.  
 

10. Valg av valgkomite 

 
Kirsten Rokstad la frem styrets forslag til valg av valgkomite:  
 
Bjørn Nordang foreslås som leder i perioden   1.9. 2017 – 31.8. 2021 
Gerd-Synne Tveito Eidnes foreslås som nestleder 
i perioden         1.9. 2017 – 31.8. 2019 
Tone Dorthe Sletten som medlem i perioden   1.9. 2017 – 31.8. 2021 
Siw Fosheim foreslås som første vara i perioden   1.9. 2017 – 31.8. 2021 
 
Vedtak: Valgkomiteen ble valgt med akklamasjon 
 

11. Valg av utvalg for allmennleger i spesialisering - ALIS 

 
Bjørn Nordang la frem valgkomiteens innstilling: 
Leder: 
Elisabeth Stura 

 



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 
  - 12 - 

Medlemmer: 
Katrina Tibballs 
Alf David Antoni Myklebust 
Catherine Elde Isaksen 

Vedtak: ALIS-utvalget ble valgt ved akklamasjon. 
 
 

12. Valg av geografiske representanter til Legeforeningens landsstyre 

 
Sidsel Mordt Andreassen la frem styrets forslag til vedtak:  
 

o Landsrådet gir 1. landsrådene fullmakt til oppnevning av geografiske 
representanter.  

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. september 2015. 

 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt  
 

13. Utdeling av årets Allmennlegepris 2017 

 
 
Årets priskomite har vært: 
Egil Johannesen, Nils Kristian Klev, Bodil Aasvang Olsen og Randi Sjøvoll.  
 
Egil Johannesen delte ut årets pris, og ga følgende begrunnelse:  
 
" Årets allmennlege tilhører ikke den unge fremadstormende slekt, men den 
eldre – og  fortsatt fremadstormende generasjon av allmennleger. Det startet 
med opptak på emnestudiet i medisin for 43 år siden, og endte tidlig i opp 
primærhelsetjenesten hvor prisvinneren ble spesialist i både allmenn- og 
samfunnsmedisin.  
 
Prisen tildeles for et mangeårig og sterkt engasjement for fagutvikling i norsk 
allmennmedisin, med et hovedfokus på samarbeid mellom fastleger og NAV, 
og for legers bidrag til utvikling av nyttige og gode e-helseløsninger.  
Allerede i studietiden var medstudentene velsignet av denne personen med 
kraftig røst og et snev av Terriergemytt, som gjerne satt til venstre på annen 
rad i auditoriet.  
 
Mang en gang sørget denne medisinerstudenten for at kullet ble forsinket ut 
til en etterlengtet pause med frisk luft – eller en sigarett – ved å stille 
inkvisitoriske spørsmål til selv de mest opphøye professorer, av typen: Jeg 
skjønner ikke hvordan DU kan være så sikker på det du sa nå?" 
Årets allmennlege tok tidlig ansvar for å skrive sitt fag, slik Per Fuggeli og 
andre nestorer påla oss på 80-tallet, den gangen da faget langsomt ble vårt 
eget.  
 
En søk i Pubmed avslører en rekke oppføringer, hvor  tematikken i de 
vitenskapelige bidrag spenner fra palliativ sedasjon til videreutdanning i 
allmennmedisin og nyttevurderinger av seksualundervisning til tenåringer i 
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Sør-Varanger, og overdiagnostikkens utfordringer.  
 Prisvinneren har ved siden av sitt virke som allmennlege også opplevet 
samfunnsmedisinerens rolleutvikling på veien fra distriktslege til kommunal 
resultatområde leder. En person som er både frittalende, uredd, konstruktiv, 
ivaretagende kan selvfølgelig skape litt storm i kastene, slik som det bl.a 
skjedde i et valg mellom å fortsette å lede eller å følge sin samvittighet og 
varsle.  
  
Dette kunne man lese i en østlandsavis i 2002: "Jeg kan ikke være med på 
sparetiltakene som nå skjer i kommunens barnevern. Dette vil koste blod og 
tårer og jeg er ikke hardhudet nok, sier områdelederen, som velger å si opp" 
Pasientene har også en mening om denne legen, som ved siden av sin rolle 
som kommuneoverlege og sykehjemslege også har betjent en liste på 1350 
sjeler med ungdommelig pågangsmot:  
"Jeg liker at legen min er tydelig, direkte og ikke går rundt grøten, og er åpen 
for innspill og ser kroppen i en helhet. Virker som min lege forventer at livet 
innebærer at alt ikke er bra hele tiden, og ikke alt skal fikses med en pille." 
Årets prisvinner er en veteran også i foreningsarbeid, med styrerepresentasjon 
i Norsk forening for allmennmedisin som varamedlem 2007-09 Styremedlem 
2009-15. Nestleder 2011-13. Gjennom denne rollen ble det levert en massiv 
innsats på mange hold og i ulike råd og foreningsledd.  
 
Prisvinneren bidro som en av lederne i arbeidet sterkt til at den nasjonale 
sykmeldingsveilederen ble en pragmatisk beslutningsstøtte forankret i 
fastlegens virkelighet.  
 
Legeforeningens IT-utvalg har også vært en arena hvor årets prisvinner har 
gitt store bidrag til Legeforeningens politikk på e-helseområdet. 
NUIT - Nasjonalt utvalg for prioritering av IT i helse- og omsorgssektoren - har 
også vært velsignet med mangeårig deltagelse fra årets fastlege, som i dette 
viktigere nasjonale forumet utrettelig har kjempet for de kliniske 
primærbehovene.  
 
Samlet sett har Legeforeningen vært representert ved prisvinneren i mange 
ulike sammenhenger gjennom årene, og alltid med et kraftfullt engasjement 
og vilje til å levere skriftlig og muntlig i både høy kvalitet og med en velutviklet 
sans for elegant provokasjon.  
 
Komiteen har også innhentet referanser fra samarbeidspartnere, og disse fikk 
til dels preg av hilsninger til en verdig kandidat:  
 
Fra direktør i Norsk Helsenett Håkon Grimstad:  
"Jeg har nettopp fått vite at du er valgt ut til årets allmennlege. Gratulerer! 
Jeg har i og for seg aldri møtt deg i en klinisk sammenheng, men til gjengjeld 
har jeg hatt den udelte gleden det er å samarbeide med deg i ulike e-helse 
sammenhenger.  
 
Du balanserer bred kunnskap om, og et livsløps innsikt i legegjerningen med 
en passe sjarmerende frimodighet og nonchalant arroganse. Å si at vi alltid 
har vært enige ville være en overdrivelse, men jeg har satt stor pris på dine 
synspunkter og din kunnen fra første dag.  
 



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 
  - 14 - 

Jeg tar for gitt at utmerkelsen du får er ærefull, og i så henseende definitivt 
fortjent. Du er en viktig forsvarer for og forklarer av fastlegens rolle i en digital 
hverdag. " 
 
Fra Direktoratet for e-helse:  
Takk for at du alltid er en tydelig og konstruktiv forsvarer av legenes 
vurderinger og behov når e-helseløsninger skal drøftes, for eks. i Nasjonalt 
utvalg for prioritering av IT i helse-og omsorgsektoren, som er strategisk 
rådgiver ved utarbeidelse og revisjon av nasjonal e-helsestrategi, samt 
prioritering og oppfølging av både nasjonal e-helseportefølje og tilhørende 
forvaltningsstyring. Du er alltid godt forberedt og velformulert, til tider spiss, 
men alltid vennlig. Og du har evnen til å justere dine synspunkter når ny 
informasjon tilflyter. Ditt kliniske blikk er en sentral og viktig del av det NUIT  
leverer.  
 
Vi har også innhentet referanser fra moderforeningen og kan overbringe 
følgende hilsninger:  
Fra generalsekretær Geir Riise:  
Årets prisvinner er tydelig, engasjert og sparer seg aldri i sitt engasjement for 
pasientene, kollegene og Legeforeningen. Han er alltid på tilbudssiden"  
 
Fra vår president Marit Hermansen:  
"Morten bringer energi, kunnskap og spissformuleringer til debatten. Han gir 
nødvendig motstand og rikelig medvind. En utrettelig ridder for 
allmennmedisin"  
Og dermed er det avslørt for landsrådet av årets prisvinner er Morten Laudal, 
kommuneoverlege, sykehjemslege og fastlege i Vestby. Gratulerer! 
 
Årets allmennlege er Morten Laudal.  
 

14. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøte 2018 

 
Førstelandsråden i Vestfold Gerd Synne Eidnes Tveito ønsket velkommen til 
Våruka 2016 i Tønsberg. Landsrådsmøtet blir 25. april 2018.  
 
 


