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Godkjent 24. november 2016 

 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  
 
I 
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 
 
Dato:   Onsdag 12. oktober 2016 

 

Møtested: Gardermoen  

 

Deltakere:  Kari Sollien, leder 

Tom Ole Øren, nesteleder  
Kirsten Rokstad  
Christina Fredheim fra kl 13.00 
Kjartan Olafsson 
Egil Johannesen 
Sidsel Mordt Andreassen 
Nils Kristian Klev  
Elisabeth Stura (vara) 
Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin 
 

Referent:  Camilla Fagerholt 
       

 

Sak 269/2016: Leders ti minutter 

 
Kari Sollien orienterte:  

 Valg i Akademikerne 
 Sentralstyremøte 
 Møte i Helsedirektoratet om pilotering av primærhelseteam 
 Høstseminar tre dager med Akademikerne K 
 Møte i intern primærhelsegruppe 
 Seminar med region midt og nord på hurtigruta 
 Møte om statsbudsjettet 
 Diverse aktiviteter knyttet til valget i Akademikerne 
 Innlegg til Dagens Medisin  
 Sykehusstreiken. Kirsten Rokstad og Tom Ole Øren skriver tekst til medlemsbrev 
 Henvendelse om TV-aksjon. Kari Sollien lager utkast til tekst.   

 

Sak 270/2016: Referat fra styremøtet 15. september 2016 

 
Utkast til referat fra styremøtet 15. september 2016 fulgte vedlagt innkallingen.   

 
 Vedtak: Referatet ble godkjent.  
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Sak 272/2016: Foreningens time på Solstrand-, Geilo-, Nord-Norge og Nidelvkurset 
2017 

   
Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin har en felles 
kursportefølje: Solstrand-, Geilo-, Nord-Norge og Nidelvkursene På disse kursene har 
foreningene en time "foreningens time". Denne brukes til informasjon om foreningenes 
aktivitet og politikk, og til dialog og tilbakemeldinger fra kursdeltagerne.  

  
 Geilokurskomiteen hadde tatt kontakt med sekretariatet om kurset i 2017, og de ønsker 

å invitere presidenten og generalsekretæren. Spørsmålet var om dette skal erstatte 
den vanlige foreningens time.  Komiteen ønsker en dialog om foreningens time i forkant 
av kurset. Dette har også vært tatt opp tidligere, og Marit Hermansen deltok på en 
møte med komiteen etter kurset i 2014. Dette er ikke foreningens time.  

 
 Vedlagt innkallingen fulgte Marit Hermansens, daværende styreleder i NFA, 

oppsummering fra møte med kurskomiteen.  
 
 Hvem deltar på:  

 Nidelvkurset - Kursleder har trukket seg, og NFA har besluttet å ikke gjennomføre 
kurset i 2017 – først i 2018 

 Geilo torsdag 23. mars 2017: Tom Ole Øren.  
 Solstrand torsdag 1. juni 2017: forespør Wensaas  
 Nord-Norgekurset: Dialog med kursleder    

 

Sak 273/2016: Revisjonsberetning for Våruka, Solstrandkurset og Nidelkurset 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte revisjonsberetningen fra Thorsby AS for Våruka, 

Solstrandkurset og Nidelvkurset.  
 
 Styret diskuterte saken.  
 
 Vedtak: Styret tok revisjonsberetningene til orienteringen.  
 

Sak 274/2016: Akademikerne næringsdrivende 

 
Kari Sollien har vært Legeforeningens representant i Akademikerne næringsdrivende 
de siste ni årene, og ønsker nå avløsning. Vedlagt innkallingen fulgte e-post av 1. 
oktober 2016 fra Kari Sollien.  
 

Saken var ferdigbehandlet per e-post: Allmennlegeforeningen foreslår Kirsten Rokstad 
som representant i Akademikerne næringsdrivende.  
  

Sak 275/2016: Salg av legepraksis 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 19. september 2016 fra et medlem 

som hadde spørsmål vedrørende salg av praksis. Henvendelsen er også oversendt 
avdeling for jus og arbeidsliv da medlemmet tar opp både politiske og juridiske 
spørsmål.   

 
Styret diskuterte saken.  
 
Vedtak: Kari Sollien besvarer henvendelsen.  
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Sak 276/2016: Kvalitetsindikatorer og årsrapport på kontornivå 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 14. september 2016 fra et medlem 

som har fått tilbud fra kommunen om "gratis" Medrave i bytte mot data på kontornivå. 
(16/5258). 

 
 Styret diskuterte saken. Det er bra at man får et bra verktøy for datauttrekk fra 

legepraksisen, og kommunen har et vist behov for informasjon. På den annen side kan 
kommunen da høste data uten styring fra legen selv. Bør tas via SKIL (senter for kvalitet 
på legekontor).  

 
 Vedtak: Kjartan Olafsson besvarer henvendelsen.  
 

Sak 277/2016: Tariffkonferansen 

 
 Programmet til tariffkonferansen fulgte vedlagt innkallingen. Styret gikk gjennom 

agendaen for og gjennomføringen av tariffkonferansen.  
  

Sak 278/2016: Informasjon til helsetjenesten om fosterreduksjon 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 21. september 2016 fra 

Helsedirektoratet med informasjon til helsetjenesten om fosterreduksjon.(16/5283) 
 
 Styret drøftet saken. 
 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 

Sak 279/2016: Fastlegeprosjektet - ekstern referansegruppe  

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 4. oktober 2016 fra Ivar Halvorsen 

med referat fra fastlegeprosjektet. 
 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Styret ønsker at Ivar Halvorsen fortsetter i prosjektet.  
 

Sak 280/2016: Høring - Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 
er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 2. september 2016 
om krav til at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i 
allmennmedisin eller under spesialisering (16/5244) 
 
Bakgrunn: 
I høringsnotatet foreslås det at kravet om spesialisering skal gjelde alle leger som tiltrer 
kurative stillinger i kommunen etter at kravet trer i kraft. Det foreslås at kravet skal tre i 
kraft fra 1. januar 2017. I høringsnotatet foreslås det ulike overgangsordninger for leger 
som allerede jobber i kommunen når kravet trer i kraft og endringer i regelverket 
knyttet til retten for å beholde tittelen "spesialist i allmennmedisin". Leger som av ulike 
årsaker ikke resertifiserer seg etter at de har gjennomført spesialiseringen, vil i medhold 
av forslaget kunne beholde spesialisttittelen. 
 
Høringsfrist er 21. oktober 2016.  
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Saken var utsatt fra styremøte 1. september 2016 hvor det ble besluttet at Christina 
Fredheim forbereder saken til oktobermøtet. Fredheim hadde sendt utkast til svar til 
styret som styret diskuterte på møtet.  
 

 Styret hadde også mottatt en e-post av 30. september 2016 fra et medlem med innspill 
til høringen. Medlemmet er særlig opptatt av distriktsmedlemmenes stemme.  

 
 Christina Fredheim orienterte, og styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Christina Fredheim besvarer høringen. Kari Sollien besvarer henvendelsen fra 

medlemmet. 
 

Sak 281/2016 Høring - Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 13. september 2016 om nasjonal faglig 
retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (16/4927) 
 
Bakgrunn: 
Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til nasjonale faglige retningslinjer for 
skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Retningslinjene er en del av den 
nasjonale faglige retningslinjen for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  
 
Skolehelsetjeneste 0-5 år 
Retningslinjen for skolehelsetjenesten berører temaene helseundersøkelse og 
helsesamtale, undersøkelser knyttet til vold, overgrep og omsorgssvikt, samhandling 
med skole, oppfølging av elever ved behov (målrettede samtaler og hjemmebesøk) 
og andre overgripende tiltak. 
 
Helsestasjon for ungdom 
Retningslinjen for helsestasjon for ungdom (HFU) angir anbefalinger knyttet til 
kunnskapsnivå om ungdommers helse og aktuelle tilbud for ungdom, bevissthet rundt 
psykiske plager, tilbud om oppfølging, retningslinjer for kjønnsnøytralt språk i formidling 
og vurdering av tiltak for å nå gutter i større grad. Det anbefales også at helsestasjoner 
samarbeider med skolehelsetjenesten om å gjennomføre besøk for 
ungdomsskoleelever. Det anbefales å ha en lege tilgjengelig på helsestasjonen som 
drøftingspartner for de øvrige ansatte i HFU. Legen skal utføre spesifikke medisinske 
oppgaver og vurdere medisinske tilstander når kravet til faglig forsvarlighet tilsier det. 
Det anbefales at HFU er tilrettelagt for at ansatte kan legge inn og ta ut LARC. 
 
Direktoratet gjør oppmerksom på at det innen flere fagområder i tilbudet i 
skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom foreligger det allerede nasjonale 
faglige retningslinjer, veiledere og rundskriv. Disse er fortsatt gjeldene og lenket til i 
aktuelle anbefalinger. 
 
Høringsfrist: 24.oktober 2016 
 
 
I følge fagavdelingen i Legeforeningen ble del 1 og 2 av høringen besvart i 
Legeforeningens svar (en fellesdel og om helsestasjon for 0-5 år). I runden nå i høst er 
det snakk om del 3 og 4 (om skolehelsetjenesten 5-20 år og helsestasjon for ungdom).  
 
Se https:helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-helsestasjons-og-
skolehelsetjenesten#høringsinstanser 
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Siden de ulike delene henger sammen har Helsedirektoratet også lagt ved "fellesdelen" 
slik at man kan se dette i sammenheng, men denne er ikke på høring i denne runden.  
 
Slik sett er dette en ny høring, men som henger tett sammen med runden som var i vår. 
 

 Saken var opp på styremøte 15. september 2016 med saksnummer 267/2016: Sidsel 
Mordt Andreassen forbereder saken til styremøte 12. oktober 2016. 

 
 Andreassen redegjorde, og styret diskuterte saken.  
 
 Vedtak: Sidsel Mordt Andreassen lager utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.   

  

Sak 282/2016: Høring - Helseforetakenes rutine for å behandle prisinformasjon ved kjøp 
av legemidler underlagt regelverket for offentlige anskaffelser 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 16. september 2016 fra 
Legeforeningen om helseforetakenes rutine for å behandle prisinformasjon ved kjøp av 
legemidler underlagt regelverket for offentlige anskaffelser.(16/5280) 
 
Bakgrunn: 
HINAS (Helseforetakenes innkjøpsservice) anser enhetspriser for legemidler for å være 
underlagt regelverket for offentlige anskaffelser er taushetsbelagt informasjon. En 
arbeidsgruppe har nå laget forslag til rutiner for at slik informasjon skal holdes fortrolig. 
Det er disse rutinene som her sendes på høring. Tidligere har man hatt full offentlighet 
knyttet til enhetspriser for legemidler. HINAS mener tidligere praksis har vært i strid med 
regelverket. Tidligere i år gikk HINAS ut med informasjon om mulige konsekvenser av 
brudd på denne taushetsplikten, og antydet rettslige sanksjoner også for enkeltleger. 
Da Legeforeningen reagerte på dette presiserte HINAS etter dialog at de ikke har til 
hensikt å ettergå enkeltlegers praksis, men at de har fokus på virksomhetens ansvar. 
Forslaget til rutiner gjelder kun legemidler som anskaffes/finansieres av helseforetakene. 
Dette omfatter legemidler som brukes på sykehusene, eller som leveres til pasient 
gjennom H-reseptordningen. Videre gjelder rutinene kun legemidler som kjøpes inn 
gjennom HINAS/LIS på vegne av helseforetakene etter regelverket for offentlige 
anskaffelser. Helseforetakenes kjøp og utprøving av nye legemidler gjennom 
Beslutningsforum faller utenfor dette. Rutinene vil omfatte helsepersonell, herunder 
leger. Leger på sykehus som rekvirerer medisiner vil kunne ha behov for tilgang på 
enhetspriser for å kunne gjøre prioriteringsvurderinger.  
 
Høringsfrist: 14. november 2016 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 283/2016: Politisk time 

 
 Henvisningsveiledere  
 HPV-vaksinen. Christina lager nettsak  
 Raskere tilbake 
 Turnuslege lønn ved legevakt 
 Produksstyre i Helse Norge 
 Møte i Brussel som representant fra UEMO – bivirkninger av e-helse 
 Helse- og omsorgsdepartementets vurderingsgruppe en innbygger og en 

journal og helseplattformen  
 UEMO  
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 Møte i Malmø om norske fastlegeordningen og velferdsteknologi  
 Digital dialog – fastleger  
 ICPC (internasjonale klassifikasjonen for sykdommer og symptomer som brukes i 

den norske primærhelsetjenesten) er under revisjon  
 Møter om rammeavtalen med Oslo kommune og oppfølging av protokoll 
 Møte i Allmennmedisinsk utdanningsutvalg (AU) 
 Møte om veileder om ledelse i primærhelsetjenesten   
 Møte i tariffutvalget  
 Rettshjelpsordningen 
 Samarbeid med fysioterapeutene   

 

Sak 284/2016: Mediebildet, Allmennlegeforeningens nettside og sosiale medier 

 
Styret drøftet mediebildet, nettsiden og Facebook. 
 

Sak 285/2016: Høring - Nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved 
overdragelse og opphør av virksomhet 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 5. oktober 2016 fra Legeforeningen 
om Nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør 
av virksomhet. 
 
Bakgrunn: 
Helse- og omsorgsdepartementet har over tid fått innspill om at fylkesmennene 
opplever flere problemstillinger rundt mottak av pasientjournaler ved opphør eller 
overdragelse av virksomhet. Det er en stadig økende mengde avlevering av arkiv fra 
avsluttede legepraksiser. Fylkesmennenes arkiv og it-avdelinger har ikke kompetanse til 
å ta ut journalene eller vedlikeholde disse systemene. Slik fylkesmennene har beskrevet 
dagens situasjon, kan disse pasientjournalene anses som tapt eller ikke tilgjengelige.  
 
Departementet foreslår en plikt til å avlevere journalene til den nye nasjonale 
ordningen i tilfeller der det ikke er aktuelt å overføre pasientjournalene til annet 
helsepersonell eller annen virksomhet. Hovedhensynet er at en nasjonal ordning lettere 
kan avsette nødvendige ressurser til ordningen, bygge opp kompetanse, utvikle rutiner 
og ta i bruk ny teknologi i takt med helse- og omsorgstjenesten for øvrig. 
Departementet foreslår at Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig for den 
nasjonale ordningen. Høringen sendes til alle Yrkesforeningene, men sekretariatet ber 
fortrinnsvis om tilbakemelding fra AF og PSL da forslaget berører små virksomheter. 
 
Høringsfrist: 15. november 2016 

 
Kari Sollien orienterte, og styret diskuterte.  
 
Vedtak: Egil Johannesen skriver utkast til svar som ferdigbehandles på e-post.   

 

Sak 286/16: Oppnevning av medlemmer av Legeforeningens fond for 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet for perioden 2017 – 2020 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 5. oktober 2016 

fra Legeforeningen vedrørende valg av medlemmer til Legeforeningens fond for 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet for perioden 2017 – 2020. 
 
For Allmennlegeforeningen sitter Ole Strand (AF) og Petter Brelin (AF og NFA). Petter 
Brelin er den eneste som kan gjenoppnevnes, da han kun har sittet i en periode. 
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Allmennlegeforeningen bes om å foreslå minst en kandidat av hvert kjønn. 
 
Svarfrist 11. november 2016 

 
Kari Sollien orienterte, og styret drøftet.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Ole Strand som leder og Petter Brelin og Kirsten 
Rokstad som medlemmer.    

 

Sak 287/2016: Lederstipend 

 
AFs landsrådsmøte 11. mars 2016 vedtok i forbindelse med behandling av budsjett for 
2017 å øremerke kr. 100 000 av AF-fondet til å etablere en ordning lederstipend til 
videre- og etterutdanning for allmennleger etter retningslinjer som godkjennes av 
styret. Ordningen er en prøveordning som vil bli evaluert i 2022. 
 

 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til stipendutlysning, utkast til søknadsskjema og utkast 
til eventuell sluttrapport.  

 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Styret godkjente utlysningsteksten og søknadskjema. Det skal ikke bes om en 
sluttrapport. Stipendet kunngjøres i Tidsskriftet, på nettsiden og i medlemsbrev.  
 

Sak 288/2016: Oppnevning av styrets representanter til Allmenlegepriskomiteen 2017 

 
Landsrådet i Allmennlegeforeningen vedtok i 2008 å opprette ”fastlegeprisen”. 
Landsrådet endret i 2009 navnet til «Allmennlegeprisen». 
 
Vedtak: Egil Johannesen og Nils Kristian Klev er styrets representanter til 
Allmenlegepriskomiteen 2017.    
  

Sak 289/2016: Finansieringsdokumentet 

 
Sidsel Mordt Andreassen hadde sendt en e-post av 3. oktober 2016 til AFs 
styremedlemmer hvor utkast til finansieringsdokument var vedlagt. Kari Sollien hadde 
gitt kommentarer til dette utkastet. Sidsel Andreassen hadde sendt ut nytt utkast til 
dokument til styret før møtet.  
 
Styret diskuterte saken.  
 
Vedtak: Sidsel Mordt Andreassen jobber videre med dokumentet.  
  

Sak 290/2016: Orienteringssak - ny utgave av veileder for kommunale frisklivssentraler 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 10. oktober 2016 fra 

Helsedirektoratet, Avdeling forebygging i helsetjenesten, divisjon folkehelse - om 
publisering av en ny utgave av veileder for kommunale frisklivssentraler. 

 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 

Sak 291/2016: Nord-Norgekurset 
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt en henvendelse fra NFA vedrørende Nord-
Norge kurset. Birger Løvland ønsker å fortsette Hurtigrutekurset med han som ny 
kursleder. Han har forhørt seg med Hurtigruten, som har plass i 2017 fra 6. oktober.  
 
Vedtak: Styret ønsker at Birger Løvland blir ny kursleder for Nord-Norgekurset.  

 

Sak 292/2016: Questback  

 
Vedtak: Det innhentes tilbud på bistand til å utforme questback til medlemmene.  
 
 
 


