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Godkjent 28. mai 2018  

 

 

 

 

 
 
Dato:   23. april 2018 
 

Møtested: Tønsberg 
 

Deltakere:  Tom Ole Øren, leder  

Nils Kristian Klev, nestleder 
Kirsten Rokstad  
Christina Fredheim 
Sidsel Mordt Andreassen 
Elisabeth Stura  
Ole Arild Osmundnes 
Torgeir Hoff Skavøy 

 
Forfall:  Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin  

 

Referent:  Camilla Fagerholt 
 
Tilstede: Karin Wallin 
 

Sak 70/2018: Leders 10 minutter 

 
• Foreningens time på Geilo 15. mars 2018 med nestleder i NFA Ståle Sagabråten, 

Tema 
• Tre møter med stortingspolitikere:  

o Høyre; Sveinung Stensland 
o Frp: Bård Hoksrud og Sylvi Listhaug 
o Krf; Olaug Bollestad 

• Innlegg på Norsk medisin-studentforening sitt årsmøte om fastlegeordningen sin 
status, og hvorfor de bør velge fastlege-karriere.  

• Ekstraordinær tariffkonferanse med 1. landsråd, AF styret, sekretariatet til AF, 
Legeforeningen og gjester.  

• To sentralstyremøter 
• To tariffutvalgsmøter 
• Trepartssamarbeidet 
• AF turne; 5. april i Karasjok, 16. april; Bodø. Møre og Romsdal gjenstår  
• Møte med Trønderopprøret 9. og 10. april i Oslo.  
• Inntekts- og kostnadsundersøkelse 2018 (tall fra 2016)  
• Evalueringen av fastlegeordningen: ferdigstillelse av kravspesifikasjonen 
• Praksiskonsulentmøte om samhandling i Tønsberg 

 
 

Sak 71/2018: Politisk time og aktuelle saker 

 
• Allmennlegeutvalgsmøte i Bergen 
• Tarifutvalgsmøte  
• Spesialitetskomiteen  
• NRK Sørlandet  
• EPJ-løftet – behov for prinsipiell debatt 
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• E-helsekonferansen 
• Møte i helseplattformen  
• Dagens medisin – kreftkonferanse  
• Møte i KUP (Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet) 

 

Sak 72/2018: Referat fra styremøte 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte referat fra styremøtet 14. mars 2018.  
 

Vedtak: Referatet ble godkjent.   
 
 

Sak 74/2018: Arbeidsprogrammet 

 
Fast punkt på styreagendaen: status om framdrift når det gjelder 
Allmennlegeforeningen sitt arbeidsprogram. 
 

Sak 75/2018: Politikkutvikling og strategi 

 
Vedtak: Styret ønsker at AF sammen med sekretariatet reiser til rekruteringssvake 
kommuner. 

 

Sak 76/2018: Våruka 

 
 Karin Wallin og Camilla Fagerholt orienterte om status for Våruka.  
 

Sak 77/2018: Landsrådsmøtet 

 
Styret gikk gjennom postene på dagsorden 

1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter 
2. Godkjenning av sakliste og forretningsorden, valg av referenter og 

tellekorps 
3. Leders tale 
4. Innkomne forslag  
5. Finansieringsmodeller 
6.  Vedtektsendringer  
7.  Lederstipend 
8. Årsmelding for 2017 
9. Arbeidsprogram for perioden 1. september 2017 – 31. august 2019 
10. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2017 
11. Budsjettforslag for 2019, herunder innstilling fra honorarutvalget 
12. Plassering av midler 
13. Valg av honorarutvalg 
14. Utdeling av årets Allmennlegepris 
15. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2019 
 

Sak 78/2018: Lederstipend 

 
 Vedlagt følger søknader til lederstipendet 2018. 
 
 Vedtak: Franck Sky ble gitt lederstipend. De andre søkerne fyller ikke vilkårene.  
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Sak 79/2018: Invitasjon til LVS årsmøte og fagpolitiske seminar 2018 i Trondheim 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon av 21. mars 2018 til LVS årsmøte og 
fagpolitiske seminar 2018 i Trondheim. 
 
Svarfrist: 3. april 2018. 
 
På grunn av svarfristen er saken ferdigbehandlet per e-post, og AF kan ikke delta.  
 

Sak 80/2018: Implementering – beslutningsstøtte allmennmedisin 

 
 Christina Fredheim orienterer om sak om implementering – beslutningsstøtte 

allmennmedisin.  
 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Styrer anbefaler at det forsøkes å opplyse om dette på allmennlegeinitiativet 

og dersom det er ønskelig kan AF orientere om dette i medlemsbrev.  
 

 

Sak 81/2018 Oppnevning av nemndsmedlemmer i nasjonal nemnd FLO for perioden 1. 
juli 2018 til 30. juni 2020 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 18. april 2018 om 

oppnevning av nemndsmedlemmer i nasjonal nemnd FLO for perioden 1. juli 2018 til 30. 
juni 2020. 

 
Karin Frydenberg ønsker avløsning, og de øvrige ønsker reoppnevning.  
 
Vedtak: AF foreslår reoppnevning av de som ønsker det, og forespør Marte Kvittum 
Tangen om hun ønske å sitte i nemnden.  
 

 

Sak 82/2018: Modell for LIS1 og rekruttering til allmennmedisin 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 10. april 2018 om modell for LIS1 og 
rekruttering til allmennmedisin.  
 
Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Yngre legers forening (Ylf) ønsker å fremme 
en ny modell for oppretting av LIS1 stillinger som også vil styrke rekrutteringen til 
allmennmedisin, se vedlegg. 
 
NFA og Ylf foreslår at Legeforeningen starter et arbeid for å se om dette er en gunstig 
og gjennomførbar modell. Forslaget er diskutert med AF og Nmf, de er positive til at 
foreningen utreder en slik modell. Deres svarbrev er også vedlagt. 
  
Myndighetene er i gang med en utredning av LIS1, det kan være nyttig å ha en politikk 
på området som kan gi innspill til denne prosessen. 
 
Saken har vært oppe i sentralstyret og det ble bestemt å nedsette en arbeidsgruppe 
bestående av representanter fra Nmf, NFA, Ylf og AF med sekretariatsbistand fra FAG 
og JA avdelingene for å utrede mulighet som ligger i forslaget. Presidenten har spurt 
leder av NFA Petter Brelin om å lede arbeidsgruppen, en forespørsel han har takket ja 
til. 
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Allmennlegeforeningen er invitert til å forelå en representant til arbeidsgruppen. 
 
På grunn av tidsfristen er saken behandlet per e-post, og AF har foreslått Elisabeth Stura 
som representant, og styremedlem Sidsel Mordt Andreassen som vara. 
 

Sak 83/2018: Invitasjon til Helsekonferansen 3.-4. mai 2018 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 3. april 2018 fra Legeforeningen 
med invitasjon til Helsekonferansen. 
 
Vedtak: Tom Ole Øren og Nils Kristian Klev vurderer deltagelse.  
 

Sak 84/2018: Takster NPE 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en henvendelse fra et medlem som ønsker at 

AF skal se på prissetting hos NPE. 
 

Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer henvendelsen med tråd med diskusjonen i styret.  
 

Sak 85/2018: Gjennomgang legeforeningens nettside med nye regler om personvern 

 
Det er et ønske fra Legeforeningens sekretariat at styremedlemmene i AF leser 
gjennom denne nettsiden, og kommer med side kommentarer. 
Her finner du nettsiden https://legeforeningen.no/gdpr 

 
 Styret drøftet saken, og kom til at det er vanskelig å si før siden er brukt litt.  
 

Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer i tråd med diskusjonen i styret.  
 

Sak 86/2018: MedHum innsamling 2018 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 18. april 2018 fra MedHum (se 

under). 
 "Vi i MedHum kommer på Legeforeningens landsstyremøte i slutten av mai, og skal 

avholde legestafetten. Vi gleder oss til å se dere, og håper at dere ønsker å støtte 
prosjektet vi samler inn penger til i år!  
 
Mange av dere har allerede bidratt med penger til lokallagene, og dette vil selvsagt 
telle i årets legestafett! Pengene vi samler inn denne gangen, vil imidlertid gå direkte til 
prosjektet.  
 
Vi stiller med godt humør og underholdning - og håper på stor giverglede!  
 
Vedlagt følger et nyhetsbrev; les gjerne gjennom dette for å se hva vi har holdt på 
med det siste året!" 
 
 
Vedtak: Styret gir kr 25.000,- til årets MedHum aksjon.  
 

 

Sak 87/2018: Høring - anmodning om høringsuttalelse på medlemsforslag A1752/ 
Velferd om ökat samarbete mellan de nordiska sjukvårdssystemen 

 

https://legeforeningen.no/gdpr
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 21. mars 2018 fra Legeforeningen om 
høring - anmodning om høringsuttalelse på medlemsforslag A1752/ Velferd om ökat 
samarbete mellan de nordiska sjukvårdssystemen. 
 
Anmodning om høringsuttalelse på medlemsforslag A1752/ Velferd om ökat samarbete 
mellan de nordiska sjukvårdssystemen 
 
Stortinget har på vegne av delegasjonen til Nordisk råd sendt på høring forslag om økt 
samarbeid mellom de nordiske helsesystemene. Bakgrunnen for forslaget er et ønske 
om å kunne intensivere samarbeidet, og på den måten skape bedre 
behandlingsmuligheter for pasientene på tvers av landegrensene, med tilgang på det 
siste innen behandlingstilbud. 
 
Forslaget foreslår blant annet følgende måter å øke samarbeidet på: 

• Økt utveksling av pasienter på tvers av landegrensene for å gi best mulig 
behandling. 

• Lage spesialistklinikker for behandling av ulike sykdommer, skader og 
rehabiliteringsbehov. 

• Arbeide tettere sammen med bruk av velferdsteknologi. 
 
Forslaget trekker spesielt frem samarbeid om de mest uvanlige sykdommene som en 
fordel, med muligheter for samling av spesialistkompetansen på noen sykehus og 
henvise aktuelle pasienter dit. Et eksempel som brukes er behandling av brannskader. 
 
Forslaget trekker også frem hvordan 5G-teknologi kan brukes for å gjøre 
kommunikasjon mellom helsepersonell lettere på tvers av landegrenser, og dermed 
nyttiggjøre seg bedre av spesialistkompetansen som er tilgjengelig. 
 
Vi ber om at foreningsleddene vurderer forslaget, og hva slags effekter dette kan ha 
for det norske helsesystemet, pasientene og Legeforeningens medlemmer. Det er også 
fint med forslag til konkrete områder det kan være hensiktsmessig med økende 
samarbeid på mellom de nordiske landene, og hvilke områder man med fordel kan 
unngå å i inkludere i dette arbeidet. 
 
Høringsfrist: 4. mai 2018 
 
Christina Fredheim orienterte, og styret drøftet saken. 
 
Vedtak: AF besvarer ikke høringen.  
 

Sak 88/2018: Høring - Landsstyresak - Forslag om endringer av lovens § 3-6 om 
fagmedisinske foreninger 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 5. april 2018 fra Legeforeningen om 
høring - landsstyresak - forslag om endringer av lovens § 3-6 om fagmedisinske 
foreninger.  
 
Høringsfrist: 18. april 2018.  
 
På grunn av høringsfristen var saken ferdigbehandlet per e-post.  
 

Sak 89/2018: Høring - Landsstyresak - Lovendringer - Komiteer og råd for ivaretakelse 
av Legeforeningens arbeid med spesialist- og etterutdanning 

 
Allmennlegeforeningen har mottatt e-post av 5. april 2018 fra Legeforeningen om 
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høring - Landsstyresak - Lovendringer - Komiteer og råd for ivaretakelse av 
Legeforeningens arbeid med spesialist- og etterutdanning. 
 
Høringsfrist: 18. april 2018. 
 
På grunn av høringsfristen var saken ferdigbehandlet per e-post.  
 

Sak 90/2018: Veileder for tillitsvalgte om seksuell trakassering 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 22. mars 2018 fra Legeforeningen om 
veileder for tillitsvalgte om seksuell trakassering. 
 
Avdeling for jus og arbeidsliv har den siste tiden utarbeidet en veileder for 
Legeforeningens tillitsvalgte på arbeidsplassene, om håndtering av problemstillinger 
relatert til seksuell trakassering. Veilederen baserer seg blant annet på erfaringer med 
tillitsvalgte og medlemmers varsling- og trakasseringsaker, samt deltakelse på Nasjonal 
likestillingskonferanse i februar 2018. Konferansen het #MeToo – hva nå? 
 
Høringsfrist 18. april 2018.  
 
På grunn av høringsfristen er saken ferdigbehandlet på e-post.  
 

Sak 91/2018: Høring - Forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede 
nummer mv. 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 18. april 2018 fra Legeforeningen om 
Forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv. 
 
Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i ekomloven, 
ekomforskriften og nummerforskriften. Høringsforslaget gjelder forslag om innføring av 
mer nøyaktig posisjonering av nødanrop fra mobiltelefon og fra IP-telefon. Det foreslås 
også en ny bestemmelse som skal gi hørselshemmede brukere anledning til å påkalle 
nødsentralen med SMS og MMS. 
 
Departementet skriver at forslagene må sees på med bakgrunn i den teknologiske 
utviklingen for posisjonering av nødanrop, samt nødetatenes behov for å ivareta 
nødstilte på en mer effektiv og god måte. Forslaget om SMS og MMS til nødnummer er 
ment å sikre at døve og hørselshemmede kan kommunisere med nødetatene ved 
hjelp av eksisterende kommunikasjonstjenester. 
 
Det er særlig høringsforslagene som angår kontakten mellom helsepersonell og 
pasienter som vurderes som aktuelle for foreningsleddene. Det bes om at 
foreningsleddene særlig tar stilling til om de foreslåtte tiltakene vil være gode metoder 
for å sikre tilstrekkelig kommunikasjon med nødetatene, og om tiltakene for døve og 
hørselshemmede vil kunne fungere som tilsiktet. Det er aktuelt å påpeke om de som 
jobber med denne typen problemstillinger føler at forslagene i tilstrekkelig grad svarer 
ut dagens utfordringer, eller om det er behov for ytterligere endringsforslag for å gjøre 
kunne utføre kontakten mot nødsentralen og hjelpepersonellet på en tilfredsstillende 
måte. Det kan også være aktuelt å vurdere forslagene i henhold til 
personvernhensynet. 

Høringsfrist 11.mai 2018 

 

Vedtak: Saken var ferdigbehandlet per e-post.  
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Sak 92/2018: Eventuelt 

 
Vedtak: Høringssvar sendes Camilla Fagerholt som laster opp.  
 
 


