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Godkjent 18. januar 2011  
 
 

REFERAT FRA STYREMØTET I ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 
 
Dato:   25. november 2010 
 
Møtested: Lien Fjellgård, Svartdal 
 
Deltakere:  Trond Egil Hansen, leder 

Ståle Onsgård Sagabråten 
Stian Lobben 
Bjørn Nordang 
Kjartan Olafsson 
Bodil Aasvang Olsen 
Kari Sollien 

 
Forfall:  Gisle Roksund leder NFA  
 
Referent: Camilla Fagerholt Storli 
 
 

Sak 189/2010: Politisk time 
  
• Våruka 2012 
• Tilsynssaker 
• Sentralstyremøte  
• Lederseminaret 
• Avtale med Statens pensjonskasse  
• Møte i ”Frist meg inn i ledelse”  
• Normkonferanse om informasjonssikkerhet  
• LUFE møter:  

- Webkonferanse Legeforeningen  
- Kjernejournal  
- Sykehus IKT 

• Møte i Pasientreiser  
• Sykmelderveilederen  
• Møte i UEMO 
• E-resept – demonstrasjon på Os 
• Møte i ”Raskere tilbake” 
• Møte i Helsedirektoratet i forbindelse med Meldingsløftet  
• Sykehusene i Agder  
• Tariffkonferansen  
• Unge uføre  
• Primærmedisinsk uke 
• SAK – senter for allmennmedisinsk kvalitetsarbeid 
• Møte med spesialitetskomiteen  
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• Møte om Røroskurset  
• Allmennmedisinsk forskningsfond har vedtatt sine tildelinger  
• AFI-forum: Helsesekretærenes arbeidsforhold ved fastlegekontor   
• Drøftingsseminar i Helsedirektoratet om to lover og en plan  
• Nasjonal journaltilgang for pasienter  

 
Sak 190/2010: Referat fra styremøte 19. oktober 2010  

  
Utkast til referat fulgte innkallingen. 
 
Vedtak: Referatet ble godkjent med enkelte endringer. 
 
 

Sak 191/2010: Lovendringsforslag 
  
Styret gikk gjennom eventuelle behov for endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter.  
 
Vedtak: Sekretariatet utarbeider forslag til endringer vedrørende frist for innsending av 
reiseregninger og endring i § 3-1-5.  
 
 

Sak 192/2010: Organisering av allmennleger i spesialisering 
 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 10. november 2010 fra Robert A. Burman, 
Thomas Mildestvedt, Stian Langeland Wesnes og Espen Saxhaug Kristoffersen vedrørende 
organisering av allmennleger i spesialisering – hva, hvem og hvorfor?  

 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen gir tilslutning til å sette ned en prosjektgruppe. Fra 
Allmennlegeforeningen vil Stian Lobben og Kari Sollien delta.  
 
 

Sak 193/2010: Våpenlovutvalget 
 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 1. november 2010 fra Legeforeningen 
vedrørende et våpenlovutvalg oppnevnt av regjeringen som skal gjennomgå gjeldende 
våpenlovgivning og fremme forslag til ny våpenlov.  

 
Vedtak: Det utarbeides skriftlig innspill som ferdigbehandles per e-post, og Bodil Aasvang 
Olsen deltar på møtet.  

 
 

Sak 194/2010: Sykmeldte medarbeidere 
  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 10. november 2010 med vedlegg fra et 
medlem vedrørende spørsmål og utfordringer knyttet til sykmeldt medarbeider og 
arbeidsplassvurdering av ergoterapeut. 

  
Styret diskuterte saken. 
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Vedtak: Saken oversendes Forhandlings- og helserettsavdelingen i Legeforeningen.  
 
 

Sak 197/2010: Oppnevning av medlemmer til Dnlf og LMIs råd for 
legemiddelinformasjon for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2012 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 20. oktober 2010 fra Legeforeningen 
vedrørende oppnevning av medlemmer til Dnlf og LMIs råd for legemiddelinformasjon for 
perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2012. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen overlater til Norsk forening for allmennmedisin å foreslå 
allmennlege.  
 
 

Sak 198/2010: Fagråd for svangerskapsomsorg, fødselsomsorg og barselomsorg 
 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 10. november 2010 med vedlegg fra 

Legeforeningen vedrørende fagråd for svangerskapsomsorg, fødselsomsorg og barselomsorg. 
  
Vedtak: Styret overlater til Norsk forening for allmennmedisin å foreslå allmennlege.  

 
 

Sak 199/2010: Ny nasjonal helse- og omsorgsplan – fremtidens helsetjeneste: trygghet 
for alle 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 20. oktober 2010 fra Legeforeningen 
vedrørende høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om ny nasjonal helse- og 
omsorgsplan – fremtidens helsetjeneste: trygghet for alle.  
  
Vedtak: Saken var ferdig behandlet per e-post.  
 
 

Sak 200/2010: Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov 
  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 20. oktober 2010 fra Legeforeningen 
vedrørende høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om ny kommunal helse- og 
omsorgslov.  
 
Den nye loven vil sammen med forslaget til ny folkehelselov erstatte 
kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og lov om fylkeskommuners oppgaver i 
folkehelsearbeidet.  
  
Vedtak: Det utarbeides uttalelse i saken i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin 
som ferdigbehandles per e-post.  
 
 

Sak 201/2010: Forslag til ny folkehelselov 
  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 20. oktober 2010 vedrørende høring fra Helse- 
og omsorgsdepartementet om forslag til ny folkehelselov.  
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Den nye loven vil sammen med forslaget til ny helse- og omsorgslov erstatte 
kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og lov om fylkeskommuners oppgaver i 
folkehelsearbeidet.  
 
Vedtak: Det utarbeides uttalelse i saken i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin 
som ferdigbehandles per e-post.  
 
 

Sak 202/2010: Forslag om innføring av etterforskningsplikt ved plutselig og uventet 
barnedød 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 26. oktober 2010 fra Legeforeningen 

vedrørende Justisdepartementets høring om forslag til innføring av etterforskningsplikt ved 
plutselig og uventet barnedød.  
  
Vedtak: Bodil Aasvang Olsen vurderer om det skal avgis høringssvar i saken.  
 
 

Sak 203/2010: Utvidelse av virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner for 
utilregnelige som begår vedvarende og samfunnskadelig kriminalitet 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 26. oktober 2010 fra Legeforeningen 
vedrørende høring fra Justisdepartementet om forslag om å utvide virkeområdet for 
strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige som begår vedvarende og samfunnsskadelig 
kriminalitet i form av en ny særreaksjon – overføring til tidsbegrenset tvungent opphold i 
psykisk helsevern.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke høringssvar i saken.   
 
 

Sak 204/2010: Stoltenbergutvalgets rapport 
  

Legeforeningen hadde sendt på høring Helse- og omsorgsdepartementets høring 
Stoltenbergutvalgets rapport om narkotika.  
 
Vedtak: Stian Lobben utarbeider utkast til svar som ferdigbehandles per e-post. 
 


