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Godkjent 29. august 2018  

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  
 
I 
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 

 
Dato:   20. juni 2018 
 
Møtested: Legenes hus 
 
Deltakere:  Tom Ole Øren, leder  

Nils Kristian Klev, nestleder 
Kirsten Rokstad  
Christina Fredheim 
Sidsel Mordt Andreassen 
Ole Arild Osmundnes 
Torgeir Hoff Skavøy fra kl 11.00 
Petter Brelin 

 
Forfall:  Elisabeth Stura 
 
Referent:  Camilla Fagerholt 
 
Tilstede: Karin Wallin 
 

Sak 118/2018: Leders 10 minutter 

 
 Landsstyremøte Legeforeningen, Soria Moria  
 Møte med NAV direktoratet  
 PKO konferanse Svolvær  
 IA foredrag Akademikerne 
 Sentralstyremøte  

 

Sak 119/2018: Politisk time og aktuelle saker 

 
 Ledelseskurset del II.  
 Beslutningsstøtte for sykemeldere 
 Ressursgruppemøte for primærhelseteam 
 Årsmøte LSA og Norsam  
 Møte i NAV 
 Møte om ALIS-nord 
 Møte med fylkesmannen i Oslo  
 Hilde Skyvulstad - oppgave om ledelse i kommunen 
 Bekymring til rådet for legeetikk om kosmetisk behandling  
 Forholdene rundt digital dialog fastlege og Helsenorge 
 Harstad kommune 
 En innbygger og en journal   
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Sak 120/2018: Referat fra styremøte 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte referat fra styremøtet 28. mai 2018.  
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent  
  

Sak 122/2018: Arbeidsprogrammet 

 
Fast punkt på styreagendaen: status om framdrift når det gjelder 
Allmennlegeforeningen sitt arbeidsprogram. 
 
Tom Ole Øren orienterte om hvordan jobbe videre med samhandling. Styret diskuterte 
om AF skal invitere til en workshop om samhandling særlig om organisering og struktur.   
 

Sak 123/2018: Landsstyremøtet 

 
Styret gikk gjennom gjennomføringen av landsstyremøtet.  
 

Sak 124/2018: Møteplan 2019 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte forslag til møteplan for 2019. 
 
 Vedtak:  
  

Møteplan for i Allmennlegeforeningen 2019 

Januar       

Tirsdag 15. januar  09.00 sentralstyremøte  Legenes hus  

15. - 16. januar    Lederseminar  Hotell Bristol  

Torsdag 17. januar  
10.00-
17.00 

styremøte  Legenes hus  

Februar       

tirsdag 12. februar    medlemsmøte  Trøndelag  

onsdag 13. februar    styremøte  Trøndelag  

Torsdag 14. februar  09.00 sentralstyremøte  Legenes hus  

Mars       

onsdag 13. mars  09.00 sentralstyremøte  Legenes hus  

torsdag 14. mars  
 

medlemsmøte  Oppland 

torsdag 15. mars  09.00 styremøte  Oppland 

April        

onsdag 3. april 09.00 sentralstyremøte  Legenes hus  

onsdag 11. april  10.00 styremøte  Legens hus  

Mai       

tirsdag 7. mai  09.00 sentralstyremøte  Soria Moria  

mandag 6. mai  12.00 styremøte  Hellerudsletta  

mandag 6. mai - 10. mai   Våruka  Hellerudsletta  

Juni       
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mandag 3. juni  09.00  sentralstyremøte  Kristiansand 

mandag 3. juni  17.00 styremøte  Kristiansand 

tirsdag 4.  - 6. juni   Landstyremøte  Kristiansand 

fredag 21. juni 
10.00- 
22.00 

styremøte med 
sommeravslutning  Legenes hus  

August       

onsdag 28. august  09.00 sentralstyremøte Legenes hus  

torsdag 29. - 30. august    styremøte med avslutning  Harstad 

September       

mandag 16. - 19. 
september  

  arbeidsmøte sentralstyret   

onsdag 25. – 28. september    styremøte og arbeidsmøte  Amsterdam 

Oktober        

onsdag 16. oktober  09.00 sentralstyremøte  Legens hus 

tirsdag 22. oktober    styremøte  Losby 

onsdag 23. oktober    tenktemøte Losby 

torsdag 24.og 25. oktober    tariffkonferanse Losby 

November       

Tirsdag 12. november 09.00 sentralstyremøte  Legens hus 

torsdag 21. november    styremøte Gran 

fredag 22. november    fellesmøte med NFA  Gran 

Desember       

Fredag 6. desember  09.00  sentralstyremøte    

 
 

Sak 125/2018: Fastlegen.no 

 
Ole Arild Osmundnes la fram resultater og besøkstall fram til nå. 
 
Vedtak: Styret tok gjennomgangen til orientering.  
 

Sak 126/2018: Evaluering av kursene fra våruka 

 
 Karin Wallin gikk gjennom evaluering av grunnkurs A og D samt MUPS og praktiske 

ferdigheter. 
 
 Styret diskuterte. 
 
 Vedtak: Styret tok evalueringen til orientering. 

 

Sak 127/2018: Finansiering - Menon rapport, AF-prosjekt og KS prosjekt 

 
 Innspill fra de ulike prosjektene var vedlagt innkallingen. 
 
 Tom Ole Øren orienterte om det interne AF prosjektet om finansiering.  
 
 Tom Ole Øren orienterte om arbeidet med Menon rapport, både et mindre prosjekt og 

et større prosjekt senere. 
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 Vedtak: Styret vedtok at det interne AF prosjektet utsettes til etter Menon rapporten 

foreligger.  
 

Sak 128/2018: EPJ-løftet 

 
Torgeir Hoff Skavøy innledet til prinsipiell diskusjon.  
 
Temaene som ble diskutert var:  
 

 Helseplattformen Helse Midt 
 Kommunal EPJ ( konseptvalg 7), vil kunne legge føringer for våre EPJer fremover. 
 EPJ løft etablert 2014; 17 mill årlig ( sålangt 68 mill) 
 E-helsedirektoratet  og Legeforeningen samarbeider 
 EPJ løft begrepet gjelder også andre (for eksempel fysioterapeuter) 
 Finansieringsspm hele tiden; for eksempel vært med på å finansiere DDFL ( skulle 

breddes vår 2016, kun 130 kontor har det, og funksjonaliteten er dårlig) 
 Nå vil de utrede juridisk om FL kan pålegges å bruke DDFL ( 

etableringskostnader og årlig driftskostnader) Bare infodoc har det. CGM 
piloterer det. 

 Vi har bedre EPJer enn pleie og omsorg. Det er bedre eierforhold/ bedre 
bestillerstemme blant oss enn for eksempel kommunene /sykehusene. 

 Noen problemer i DDFL; for eksempel barn over 12 under 18 år, faller utenfor. 
Noe er bra; resept/ vanlig timebestilling. Alt i alt ikke god nok funksjonalitet og 
det skjer svært lite forbedringer. Derfor skummelt å gå all-in på slike prosjekter 
hvor vi ikke har mye påvirkningsmulighet. Selv om Legeforeningen er tett på kun 
tre ting gjennomført: PDF-overføring av journal, PLO-melding med vedlegg, 
samstemmingsverktøy. 

 De årlige 17 millionene kommer fra vår ramme, men kan bli tatt ut av rammen 
hvis vi trekker oss fra samarbeidet? 

 Bør vi si nok er nok? Hvis vi "eier" de 17 mill. er det kanskje mest fornuftig. Hvis ikke; 
sitte som kritisk stemme? 

 

Sak 129/2018: Retningslinjer oppgavedeling 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 30. mai 2018 fra Ivar Halvorsen om 

retningslinjer oppgavedeling. 
 
 Tom Ole Øren gikk igjennom, og styret diskuterte. 
 
 Vedtak: Styret tok henvendelsen til orientering.  

 

Sak 130/2018: Workshop om sykmelding 

 
Christina Fredheim skal delta på Legeforeningens workshop om sykmelding 22. juni 
2018. 
 
Forberedelser i foreningene: 
I forkant av workshopen er det nødvendig at foreningene drøfter tematikken, slik at 
representantene kan formidle hva som er foreningenes synspunkter på legens rolle i 
sykemeldingsarbeidet. Aktuelle problemstillinger er: 

o Hva bør være legens rolle i sykefraværsarbeidet? 
o Hva bør ikke være legens rolle i sykefraværsarbeidet? 
o Bør sykmelding være en del av fastlegenes oppgaveportefølje? 
o Hvis ikke, hvordan kan dette løses på annen måte? 
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o Hvilke tiltak kan gjøre sykmeldingsarbeidet lettere for legen? 
o Hvordan få til bedre lokalt samarbeid med NAV om oppfølging av sykmeldte?-

Hvordan bedre samarbeidet om sykmeldingsarbeidet mellom primær og 
spesialisthelsetjenesten? 

 
Styret diskuterte problemstillingene, og Christina Fredheim tar med seg innspillene på 
workshopen.   
 

Sak 131/2018: Høring om praksiskonsulentordningen 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 18. juni 2018 fra Legeforeningen om 
høring om praksiskonsulentordningen. 

Høringsgrunnlag  
Nasjonalt arbeidsutvalg for Praksiskonsulentordningen (PKO) har utarbeidet et 
grunnlagsdokument kalt "Status og visjoner for praksiskonsulentordningen 2018". 
Grunnlagsdokumentet inneholder en gjennomgang av historikk, organisering og 
dimensjonering av PKO i dag, effekter og utfordringer, og visjoner og framtidig mål for 
PKO. Nasjonalt arbeidsutvalg anbefaler blant annet en evaluering av PKO. 
Grunnlagsdokumentet sendes på intern høring før behandling i sentralstyret. 

Kort om praksiskonsulentordningen 
PKO har satt i system at allmennleger arbeider deltid ved sykehus for å fremme 
samhandling og koordinering mellom kommunehelsetjenesten og sykehus. Ordningens 
primære formål er god samhandling mellom leger i klinisk arbeid, knyttet til diagnostikk, 
behandling og oppfølging av sykdom. PKO har sitt formelle grunnlag i en rammeavtale 
mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene som ble inngått i 2005. 
Rammeavtalen angir oppgaver og plikter i forbindelse med inngåelse av individuelle 
avtaler. 

Legeforeningen ga i 2014 ut "Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen 
(PKO) i Norge". Veilederen beskriver blant annet avtalemessig regulering, roller, 
organisering og dimensjonering, faglig innhold og mer praktisk spørsmål. I 2014 ble 
også Nasjonalt arbeidsutvalg for PKO etablert. Utvalgets medlemmer velges på 
Nasjonal PKO-konferanse som avholdes annet hvert år. 

Grunnlagsdokumentet - Status og visjoner for praksiskonsulentordningen 2018 
Nasjonalt arbeidsutvalg for PKO i Norge har utarbeidet et grunnlagsdokument, som 
utvalget håper kan danne grunnlaget for en ekstern evaluering av PKO. 

I grunnlagsdokumentet foretar arbeidsutvalget en gjennomgang av historikk, 
organisering og dimensjonering av PKO i dag, effekter og utfordringer, og visjoner og 
framtidig mål for PKO. Nasjonalt arbeidsutvalg for PKO kommer med følgende 
anbefalinger: 

 En evaluering av ordningen på initiativ fra avtalepartene i Rammeavtalen fra 
2005. 

 Med utgangspunkt i en slik evaluering; en bedre og mer ensartet organisering 
og dimensjonering av ordningen på ulike nivåer i helsetjenesten. 

 Et økt engasjement fra Legeforeningens side for å skape et mulighetsrom for en 
videre bærekraftig utvikling av ordningen. 

 En bedre forankring av PKO i overordnede helseadministrative fora. 
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 En synliggjøring av PKO sin betydning i OBD-er fra RHF til respektive HF og i 

strategidokumenter regionalt og lokalt. PKO bør forankres i alle RHF-ene og 
etableres i samtlige HF i landet. 

 Vurdere om PKO-modellen kan etableres på kommunalt nivå for å bedre 
praktisk samhandling mellom ulike yrkesgrupper i primærhelsetjenesten. 

 Sikre PKO representasjon i etablerte samhandlingsfora mellom helseforetak og 
kommuner. 

 Vurdere å utrede en modell for likeverdig eierskap av PKO mellom kommuner 
og sykehus, herunder også se på avlønning for PKO-arbeid. 

Bemerkninger til høringsinstansene 
Høringsinstansene bes særlig ta stilling til anbefalingene fra Nasjonalt arbeidsutvalg for 
PKO (beskrevet ovenfor). 

I tillegg ber sekretariatet om at foreningsleddene vurderer følgende spørsmål: 

 Bør PKO-ordningen være forankret i eierstyringslinjen, og være et krav til alle HF 
å etablere innenfor i hvert fall et minimum av sykehusavdelinger? 

 Hvilke sykehusavdelinger bør som et minimum ha praksiskonsulent? 

 Bør PKO-ordningen ha en rolle i det avtalefestede samarbeidet mellom HF og 
kommuner (jfr. HOL §6-2)? 

 Kan og bør kommunene involveres/ansvarliggjøres i og for PKO-ordningen? 

 Er det rekrutteringsutfordringer til PKO-stillinger og hvorledes kan rekruttering og 
kompetanse sikres? 

Høringsfrist 24. september 2018 

 
Vedtak: Kirsten Rokstad skriver utkast til svar som behandles på neste styremøte. 
 

Sak 132/2018: Høring - Forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 18. juni 2018 fra Legeforeningen om 
høring – forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen.  
 
Kunnskapsdepartementet hadde sendt på høring forslag fra et utvalg ledet av Aril 
Underdal om endring i stillingsstrukturen for faglige stillinger i universiteter og høyskoler. 
Ettersom forslagene vil kreve endringer både i tariffavtaler og lov/forskrifter før de 
eventuelt kan iverksettes ønsker departementet tilbakemeldinger fra berørte 
institusjoner og organisasjoner. 
 
Departementet skriver at det også kan være behov for ytterligere utredninger i 
forbindelse med en oppfølging av forslagene, f.eks. knyttet til faglig innhold i en 
eventuelt ny ph.d.-grad, og kompetansekrav til stillinger. 
 
Underdal-utvalget ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 2017 for å vurdere 
følgende problemstillinger: 

 Ivaretar dagens stillingsstruktur i tilstrekkelig grad det spekteret av oppgaver som 
universiteter og høyskoler forventes å ivareta? 

 Legger stillingsstrukturen godt nok til rette for karriereveier som gjør det attraktivt, 
for både norske og utenlandske statsborgere, å søke seg til norske universiteter 
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og høyskoler, samtidig som den stimulerer den enkelte medarbeider til å 
engasjere seg aktivt i faglig utvikling gjennom hele karrieren? 

 
Utvalget foreslår at professor-stigen forblir som i dag, med de justeringer som innføres 
gjennom nye forskrifter, men at den utvides med ett trinn – fakultetsprofessor – med 
faglige krav som ligger over det som kreves i dagens ordinære professorstillinger. 
 
Utvalget foreslår også at det etableres en forsker-lektor-stige ved siden av professor-
stigen. Dette skal være en ny konstruksjon, som skal inneholde både forskere og 
undervisere, og ansatte som både forsker og underviser. Stigen har to formål: 1. Økt 
fleksibilitet i bruk av arbeidskraft på tvers av forskning og utdanning. 2. tydeligere 
karrierevei for forskere og undervisere uavhengig av professors-stigen. 
 
Videre forslår utvalget at det etableres en egen fagstøtte-stige for å understreke 
viktigheten av arbeidet til ingeniører, teknikere, feltarkeologer, bibliotekarer, 
programmere o.l. dette skal bidra til tydeliggjøring av roller og karriereveier innen 
sektoren. 
 
Forslag innebærer at den nåværende dosent-stigen fases ut, ettersom behovet 
vurderes å ville bli dekket av de andre to løpene. 
 
Høringsfrist 29. august 2018.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 133/2018: Eventuelt 

 
Det var ingen saker til eventuelt.  
 

Sak 134/2018: ALIS-modeller 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 19. juni 2018 om ALIS-modeller.  
 
Vedtak: Christina Fredheim besvarer henvendelsen i tråd med diskusjonen i 
styret.  
 

Sak 135/2018: PMU- Søknad om ekstra driftstilskudd ("startkapital") 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av brev fra av 17. juni 2017 fra 
hovedkomiteen for Primærmedisinsk uke med forespørsel om ekstra 
driftstilskudd. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen gir ekstra driftstilskudd.  
 

Sak 136/2018: Søknad om stønad til ALIS-middag i forbindelse med 
Primærmedisinsk uke 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 14. juni 2018 fra 
hovedkomiteen til Primærmedisinsk uke med søknad om stønad til ALIS-middag 
under Primærmedisinsk uke.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen dekker 50% av ALIS –kveld under 



 

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/af 
  - 8 - 

8 

Primærmedisinsk uke under forutsetning av at vi får en økonomisk ramme, 
herunder pris per person.  
 

Sak 137/2018: Invitasjon til PSLs årsmøte 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 19. juni fra PSL med invitasjon til 
årsmøte 31. august 2018.   
 
Vedtak: Tom Ole Øren deltar fra Allmennlegeforeningen.  
 
 
 


