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Godkjent 27. april 2016 
 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  
I 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 

Dato:   Onsdag 16. mars 2016 

 

Møtested: Legenes hus 
 

Deltakere:  Kari Sollien, leder 

Tom Ole Øren, nestleder  
Egil Johannesen 
Kirsten Rokstad  
Christina Fredheim 
Kjartan Olafsson 
Sidsel Mordt Andreassen 
Nils Kristian Klev  
Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin 

 
Forfall:  Kirsten Rokstad  

Christina Fredheim 

  

Referent:  Camilla Fagerholt 
 
 

 

Sak 63/2016: Leders ti minutter 

 

 8. mars kronikk i Dagens Medisin.  

 Telefonmøte og forberedelse om seminaret for å feire fastlegeordningen 15 år. 

 Innlegg på kurs for trygdeleger om samarbeid med fastlegene.  

 To møter i Helse- og omsorgsdepartement (HOD) om oppfølging av 

primærhelsemeldingen. Det er etablert en gruppe i Legeforeningens sekretariat som 

møtes månedlig for å følge opp dette. Det har vært et møte i denne gruppa etter møtene i 

HOD.  

 Det har vært flere møter i arbeidsgruppen for satsingsområdet styring, ledelse og 

organisering av spesialisthelsetjenesten, blant annet om innspillet til Kvinslandutvalget. 

 Sentralstyremøte. 

 Intervju med den svenske legeforening. 

 Møte i Akademikerne K (kommune). Valgt inn i forhandlingsutvalget til Oslo kommune. 
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Sak 64/2016: Referat fra styremøtet 17. februar 2016 

 
Utkast til referat fra styremøtet 17. februar 2016 fulgte vedlagt innkallingen.  
 
Vedtak: Referatet ble godkjent med et tillegg i sak 51/2016: Foreningen følger nøye 
med fremover på konsekvensene for økonomi og drift. 

 
 

Sak 66/2016: Årsmeldingen 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til årsmelding for 2015.  
 
 Styret gikk igjennom utkastet, og sender eventuelle tilbakemeldinger før påske.  
 

Sak 67/2016: Allmennlegeforeningens representasjon i regionsutvalgene 

 
Allmennlegeforeningens representasjon i regionsutvalgene per 7. mars 2016: 

 Regionutvalg Midt-Norge – Bjarne Storset, allmennlege 
 Regionutvalg Nord-Norge - Paul Olav Røsbø, allmennlege 
 Regionutvalg Sør-Øst - AF representert ved Marte Kvittum Tangen, Mette Christin 

Lerfaldet, Tom Ole Øren, Sigurd Waage Løvhaug, Arne Røde og Jens Kristian 
Lind-Larsen. 

 Regionutvalg Vest – Ronny Cassels 
 

Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
  

Sak 68/2016: Våruka 

  
Status kurs: 
 Grunnkurs A: 103 - fullt 
 Grunnkurs D: 50 - fullt 
 Ledelseskurs: 39 
 Kurs i helsepolitikk: 74 
 Kurs i akutt sosialmedisin: 27 
 Kurs i fysikalsk medisin: 46 - fullt 
 HMS: 10 

 
Status sosiale arrangementer: 
 Mandag: 59 
 Tirsdag: middag: 78. Gruvene: 68 
 Onsdag: 69 
 Torsdag: 95 
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 

Sak 69/2016: Landsrådsmøte 2016 

 
Vedlagt innkallingen fulgte utkast til saksliste til landsrådsmøte 2016 
 
Vedtak:  

 
1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter: Kari Sollien 
2. Godkjenning av sakliste og forretningsorden, valg av referenter og tellekorps: 

dirigentene 

https://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/Regionutvalg/Regionutvalg-Midt-Norge/
https://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/Regionutvalg/Regionutvalg-Nord-Norge/
https://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/Regionutvalg/Regionutvalg-Sor-Ost/
https://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/Regionutvalg/Regionutvalg-Vest/
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3. Leders tale: Kari Sollien 
4. Etablering av lederstipend: Kirsten Rokstad eller Nils Kristian Klev  
5. Innkomne forslag: dirigentene 
6. Årsmelding for 2015: dirigentene  
7. Arbeidsprogram for perioden 1. september 2015 – 31. august 2017: Tom Ole 

Øren  
8. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2015: Kari Sollien 
9. Budsjettforslag for 2017, herunder innstilling fra honorarutvalget: Kari Sollien 
10. Valg av honorarutvalg: Bjørn Nordang 
11. Utdeling av årets Allmennlegepris: Komiteen 
12. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2017: Jonas Lian 
 
Sekretariatet sender ut en påminnelse til medlemmene om allmennlegeprisen 2016. 
 

Sak 70/2016: Regnskap for 2015 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte regnskap for 2015 hvor det avsettes kr 500 000 av 

overskuddet for 2015 til AF-fondet. 
 

Vedtak: Styret undertegnet regnskapet.  
 

Sak 71/2016: Honorarutvalget forslag 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte honorarutvalgets forslag for 2017. 
 
 Vedtak: Styret tok forslaget til orientering.  
 

Sak 72/2016: Budsjett for 2017 

 
Budsjettetforslag for 2017 var sendt styret før styremøtet. 

 
 Vedtak: Budsjettetforslaget ble vedtatt. 
 

Sak 73/2016: Endelig fordeling av kontingentmidler for 2016 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 22. februar 2016 fra Legeforeningen 

om endelig fordeling av kontingentmidler for 2016. 
 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 

Sak 74/2016: Nasjonal nemnd for overdragelse av fastlegepraksis 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 2. mars 2016 fra Legeforeningen om 

oppnevning av nasjonal nemnd for overdragelse av fastlegepraksis for perioden 1. juli 
2016 til 30. juni 2018. 

 
 Øystein Furnes og Anne Hensrud ønsker ikke gjenvalg da han nå er samfunnsmedisiner.  
 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår: 
 

Bjørn Nordang, Karin Frydenberg, Lars Erik Halvorsen, Tone Dorthe Sletten, Gunnar 
Ramstad og Geirr Setekleiv. 

 

Sak 75/2016: Saksbehandlingstid 
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 Allmennlegeforeningen rettet den 9. februar 2016 en henvendelse til Legeforeningen 

om saksbehandlingstiden for saker om enkeltsaker til Statens autorisasjonskontor for 
helsepersonell (SAK) samt hva som gjøres på et mer overordnet nivå. Vedlagt 
innkallingen fulgte svaret fra avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen av 15. mars 
2016.  

 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
  

Sak 76/2016: Invitasjon til Nmfs landsmøte 2016 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon av 3. mars 2016 til Norsk 

medisinstudentforening (Nmf) landsmøte i Tromsø 8. - 10. april 2016. 
 

Vedtak: Allmennlegeforeningen har dessverre ikke anledning til å komme.  
 

Sak 77/2016: Ylfs vårskurs, årsseminar og høstmøte 2016 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon til Yngre legers forenings vårkurs, 

årsseminar og høstmøte i Kristiansand 20. – 22. april 2016.  
 

Kari Sollien deltar fra Allmennlegeforeningen. 
 
 

Sak 78/2016: Invitasjon til LVS årsmøte 2016 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon til Leger i vitenskapelige stillinger 

(LVS)s årsmøte og fagpolitisk konferanse i Tromsø 7. april 2016. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen har dessverre ikke anledning til å komme. 

 

Sak 79/2016: Det nordiske utspillet om primærhelse 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 2. mars 2016 fra Legeforeningen om 
det nordiske utspillet om primærhelse er nå oversendt Nordisk råd. Både AF og NFA har 
tidligere gitt innspill til den endelige versjonen. AF blir bedt om å vurdere om dette 
dokumentet på en eller annen måte skal følges opp fra Legeforeningen i samarbeid 
med AF og NFA, eller om vi foreløpig skal la det ligge og bruke uttalelsen ved behov. 
Uttalelsen om primary health care oversendt Nordisk råd mars 2016. 

 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering. Notatet publiseres på nettsidene 
 
 
 

Sak 80/2016: Digitalisering av sykefraværsoppfølging 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 17. februar 2016 fra NAV om 

digitalisering av sykefraværsoppfølging. Det er behov for to grupper deltager. Den ene 
er til en workshop. Så er det bruk for en litt større gruppe som kan sitte hjemme på egen 
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pc. Her er det fint med spredning både på geografi og EPJ-system. 

 
 På grunn av tidsfristen var saken behandlet per e-post før møtet:  
 Workshop i Oslo: 

 Nils Kristian Klev 
 Christina Fredheim  
 Tom Ole Øren  

 Gruppe som jobber hjemme ifra:  
 
 Vedtak: Styremedlemmene finner en hver som kan sitte i gruppen som jobber 

hjemmefra, og sender til Petter Brelin. 
 

Sak 81/2016: Innlegg på Nasjonal PKO konferanse om primærhelsemeldingen 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 6. mars 2016 fra Legeforeningen om 

innlegg på Nasjonal PKO konferanse i Kristiansand onsdag 1. juni 2016 om 
primærhelsemeldingen (16/1554). 

 
 Vedtak: Kari Sollien forespør Jan Emil Kristoffersen som holder innlegget på Nasjonal 

PKO konferanse om primærhelsemeldingen 
 

 Sak 82/2016: Allmennleger skaper problemer for pasienten og utleverer 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 22. februar 2016 fra Banda om 

allmennleger skaper problemer for pasienter med kronisk behov og utleverer av 
sykepleieartikler på blåresept.  

 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Kari Sollien skriver utkast til svar som ferdigbehandles på e-post. 
 

Sak 83/2016: Kiropraktorenes høstkurs 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 2. mars 2016 fra Kiropraktorforeningen 

med forespørsel om deltagelse i paneldebatt på årets kurs hvor temaet er "return to 
play" - og det skal blant annet omhandle hvordan en kan oppnå et bedre og tettere 
samarbeid med fastleger. 
 
På grunn av tidsfristen var saken ferdigbehandlet på e-post. Kjartan Olafsson deltar fra 
Allmennlegeforeningen.   
 

Sak 84/2016: Invitasjon til å bidra i det nye allmennlegetidsskriftet «Fastlegen» 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Rogaland Media AS av 8. mars 2016 

med informasjon om etableringen av et nytt tidsskrift for leger i fastlegepraksis 
 
 Styret drøftet saken.  

 
Vedtak: AF styret har et kort møte med Rogaland Media AS på styremøtet i Stavanger.  
 

Sak 85/2016: Høring – Rapport om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus 
sykehusområder 
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 26. januar 2016 
om opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin. Saken ble behandlet på 
styremøte 17. februar 2016, og Kari Sollien rettet en henvendelse til 1. landsråden i Oslo 
og Akershus.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar. 

 

Sak 86/ 2016: Høring - Forslag om endring av funksjonsperiode for organisasjonsledd i 
Legeforeningen - landsstyresak trekkes 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 22. februar 2016 
om forslag om endring av funksjonsperiode for organisasjonsledd i Legeforeningen - 
landsstyresak trekkes.  
 
Bakgrunn:  
Legeforeningen viser til høringsbrev datert 18. desember 2015 og 12. januar 2016. 
Høringsfristen var 3. februar 2016. Det ble mottatt 21 høringssvar.  
 
På bakgrunn av mottatte høringssvar vurderte sentralstyret saken i sentralstyremøtet 18. 
februar 2016. Etter en totalvurdering av høringssvarene fant sentralstyret at det ikke var 
grunnlag for å gå videre med forslaget overfor landsstyret, og trekker derfor 
landsstyresaken.  
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 

Sak 87/2016: Intern høring - Landsstyresak - Juridisk bistandsprosjekt III 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 23. februar om 
landsstyresak - juridisk bistandsprosjekt III (16/1646) 
 
Bakgrunn: 
Et utvalg har på oppdrag fra Sentralstyret evaluert foreningens tilbud om juridisk 
bistand, og forslår tiltak for å styrke de juridiske tjenestene til medlemmene og 
finansiering av disse i vedlagte rapport. Det bes om organisasjonsleddenes syn på 
utvalgets forslag.  
 
Høringsfrist: 31. mars 2016 
 
Nils Kristian Klev redegjorde for saken, og styret drøftet den. 
 
Vedtak: Nils Kristian Klev besvarer høringen med at Allmennlegeforeningen støtter 
forslagene.  
 
 

Sak 88/2016 Høring: Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og felles 
innholdsdel for de tre tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og 

helsestasjon for ungdom 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 16. februar 2016 
om nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og felles innholdsdel for de tre 
tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. 
(16/1614) 



 

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 
  - 7 - 

7 
 
Bakgrunn: 
Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje 
for helsestasjon 0-5 år og felles innholdsdel for de tre tjenesteområdene helsestasjon, 
skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.  
 
Om retningslinjen: Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten har vært førende for arbeidet med retningslinjen. 
 
Retningslinjen blir delt i fire: 
1. Felles del som omhandler virksomhetens drift og berører alle deltjenestene 2. 
Helsestasjon 0–5 år 3. Skolehelsetjenesten 5–20 år 4. Helsestasjon for ungdom (HFU)  
 
Det er punkt 1 og 2 som nå sendes på høring. Skolehelsetjenesten 5-20 år og HFU er 
under arbeid og vil bli sendt på høring senere i 2016.  
   
Helsedirektoratet har formulert noen spørsmål de særlig ønskes tilbakemelding på. Se 
høringsbrevet fra Helsedirektoratet for nærmere beskrivelse.  
 
Sekretariatet ber foreningene særskilt vurdere om retningslinjene gir noen svar på 
utfordringer som ledelse og samarbeid med andre deler av den kommunale helse- og 
omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Sekretariatet ber også foreningenes 
tilbakemelding på om retningslinjene vurderer behovet for medisinsk teknisk utstyr og 
IKT-løsninger, jfr helsepersonell-lovens § 16: "Virksomhet som yter helse- og 
omsorgstjenester, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine 
lovpålagte plikter."   
 
Høringsfrist: 30. mars 2016 
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Kirsten Rokstad skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post. 
 

Sak 89/2016: Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2015 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 18. februar 2016 
med invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2015. (16/1616) 
 
Bakgrunn: 
Legeforeningen har mottatt invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 
2015.  
 
Akademikerprisen er opprettet i et samarbeid mellom primærforeningene i 
hovedorganisasjonen, og skal i prinsippet gis som et samlet beløp til norske eller 
utenlandske enkeltpersoner for deres bidrag til akademisk frihet og for å støtte deres 
arbeid i kunnskapsformidling. Prisen består av en pengesum på kr 100 000. I tillegg 
mottar prisvinner et diplom og en skulptur av Nico Widerberg. 
 
Legeforeningen inviterer med dette alle foreningsledd til å komme med forslag til 
kandidater. Sentralstyret vil behandle forslagene og innstille en kandidat på sitt møte 
28. april. 
 
Akademikerne ønsker at prisen bidrar til å skaffe publisitet og medieoppmerksomhet. 
Legeforeningen oppfordrer foreningsleddene til å fremme kandidater som jobber med 
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spørsmål som er aktuelle for hele akademikergruppen, og med et tema som appellerer 
bredt. 
 
Juryen vil vektlegge aktualitet blant kandidatene og deres arbeidsområder. Det er 
ønskelig med kandidater som inspirerer til å velge den akademiske veien. Dette i tråd 
med målet om å bygge opp Akademikernes identitet og skaffe oppmerksomhet. 
Juryen anmoder foreningene om å sende inn godt begrunnede nominasjoner, gjerne 
med tilhørende CV, da dette er juryens beslutningsgrunnlag. 
 
Foreningene har ansvaret for å kvalitetssikre kandidatenes faglige prestasjoner. 
Forslaget som oversendes juryen skal være begrunnet i henhold til prisens formål. Det vil 
bli lagt vekt på faglig spredning i tildelingen. Begrunnelsen bør være på ca. ½ til 1 A4-
side helst vedlagt kandidatens CV.   
 
Dokumenter  
 
Høringsfrist: 31. mars 2016  
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen sender ikke inn forslag.  
 

Sak 90/2016: Høring - Landsstyresak – utvalgsrapport – Tidsskriftets forhold til 
Legeforeningen som eier - intern høring 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 23. februar om 
Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier (16/1628) 
 
Bakgrunn: 
Landsstyret vedtok på landsstyremøtet 2015 at det skulle nedsettes et utvalg som skulle 
gjennomgå Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier. Utvalg har bestått av 
FaMes leder Cecilie Risøe, sentralstyremedlem Cecilie Alfsen, desisorutvalgets leder 
Gunnar Ramstad, redaksjonskomiteens leder Ola Dale, sjefredaktør i Tidsskriftet Are 
Brean, ansattrepresentant Merete Kile Holtermann (redaksjonssjef i Tidsskriftet), og 
sjefredaktør i det danske Ugeskrift for læger, Torben Kitaj, har på oppdrag fra 
sentralstyret gjennomgått forhold mellom Tidsskrift for den norske legeforening og 
Legeforeningen som eier (se vedlagte rapport). Bakgrunnen for utvalgsarbeidet er 
landsstyrets vedtak på landsstyremøtet 2015. Utvalgets rapport sendes nå på ordinær 
høring.   
 
Dokumenter  
 
Høringsfrist: 4. april 2016 
 
Sidsel Mordt Andreassen orienterte om saken, og styret drøftet den. AF støtter forslaget 
 
Vedtak: Sidsel Mordt Andreassen besvarer høringen.  
 

Sak 91/2016: Intern høring - Lovendringsforslag – Legeforeningens lover § 3-8 
regionutvalg 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 25. februar om 
lovendringsforslag - Legeforeningens lover § 3-8 Regionutvalg (16/1633) 
 
Bakgrunn:  

http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Invitasjon-til-a-fremme-kandidater-til-Akademikerprisen-2015-/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Landsstyresak--utvalgsrapport--Tidsskriftets-forhold-til-Legeforeningen-som-eier---intern-horing-/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
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Styret i Troms legeforening har i brev av 29. januar d.å. fremmet en sak til ordinær 
behandling på Landsstyremøtet 2016. Beslutningen om å fremme saken ovenfor 
Landsstyret var enstemmig. 
 
Lovendringsforslaget var varslet innen fristen på 4 måneder, jf. § 5.1. i Legeforeningens 
lover. Saken gjelder endring av representasjon i Regionutvalg (RU).  
 
Vedlagt følger Troms legeforenings lovendringsforslag.  
 
Troms legeforening har over tid argumentert for at RU mangler tilstrekkelig 
representasjon fra helseforetakene i regionene. De mener det er og har vært en 
vesentlig svakhet ved dagens sammensetning av RU at man ikke er sikret bedre 
representasjon fra hvert sykehus i RU.  
 
Troms legeforening skriver at de økte utgiftene vil bli dekket innenfor RUs vedtatte 
budsjetter, og vil alternativt bli dekket i overføringer fra lokalforeningene i regionen.  
 
Sentralstyret vedtok å sende lovendringsforslaget ut på bred organisatorisk høring til 
Legeforeningens avdelinger og spesialforeninger.  
 
Høringsfrist: 4. april 2016 
 
Tom Ole Øren orienterte om saken, og styret drøftet den.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.   
 

Sak 92/2016 Høring - Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 29. februar 2016 om nasjonal faglig 
retningslinje for diabetes. 
 
Bakgrunn:  
Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje 
for diabetes.   
 
Ny nasjonal faglig retningslinje for diabetes vil erstatte gjeldende nasjonale faglige 
retningslinje for «Forebygging, diagnostikk og behandling av diabetes» (IS-1674) fra 
2009.  
 
Merk at retningslinjene IKKE omfatter  
• personer under 18 år  
• svangerskapsdiabetes  
 
Om retningslinjen: Hovedmålgruppen for retningslinjen er fastleger og annet 
helsepersonell ansatt i kommunale helse- og omsorgstjenester, og beslutningstakere i 
helse- og omsorgsadministrasjon både kommunalt og regionalt. I revisjonen er det lagt 
vekt på å beskrive henvisnings- og samhandlingsrutiner med spesialisthelsetjenesten 
med den hensikt å styrke fastlegers kompetanse og trygghet i å håndtere stadig flere 
pasienter med diabetes og annen kronisk sykdom som hovedsakelig følges i 
kommunene. Denne avgrensningen fører også til at hovedvekten av anbefalingene 
gjelder personer med diabetes type 2. 
 
Helsedirektoratet har sendt høringen direkte til flere av Legeforeningens 
organisasjonsledd. 
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Sekretariatet anmoder disse om å sende kopi av sin høringsuttalelse til sekretariatet 
innen internfristen, slik at organisasjonsleddenes synspunkter kan tas med i utkast til 
Legeforeningens høringsuttalelse som skal vedtas av sentralstyret.  
 
Les om høringen: https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-
diabetes 
 
Høringsfrist: 6. mai 2016  
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Kjartan Olafsson forbereder saken til neste styremøte. 
 

Sak 93/2016: Mediebildet, Allmennlegeforeningens nettside og sosiale medier 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte oversikt over treff på nettsiden og Facebook siste periode. 

Styret drøfter mediebildet, nettsiden og Facebook. 
 
Vedtak: Kjartan Olafsson lager nettsak om sak 79/2016: Det nordiske utspillet om 
primærhelse. 
 

Sak 94/2016: Politisk time 

 
 Styremøte i Stavanger  
 Foreningens time på Geilo-kurset  
 Møte i Turnusrådet  
 Notatet om finansieringsformer  
 E-helsekonferanse – Datatilsynet, sykepleierforbundet og Legeforeningen 
 Styringsgruppemøte i EPJ-løftet 
 Endringsrådsmøte for e-resept  
 E-resept og kjernejournal  
 Møte i Helse- og omsorgsdepartementet med kreftforeningen om tobakk 
 Møter om pakkeforløp for psykisk helse 
 Spesialistutdanningen  
 Styringsgruppe for forsikringsmeldinger  
 "En innbygger en journal" 
 Produktstyret helse Norge 
 Innlegg ADHD-dag 
 Gebyrsaken  

 
  

Sak 95/2016: Honorarutvalg - forslag til endring i vedtektene  

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 8. mars 2016 fra valgkomiteen med 
forslag om at AF og NFA oppnevner fellers honorarutvalg. 
 
Fra valgkomiteen: 
Etter valgkomiteens mening bør legers arbeidsinnsats for foreningen honoreres likt i AF 
og NFA. Dette har vært løst ved at honorarutvalgene for AF og NFA har hatt felles leder 
som har koordinert dette.  
 
Valgkomiteen ber styret i AF vurdere om denne ordningen skal fortsette. Det kan synes 
mer hensiktsmessig at det oppnevnes et felles honorarutvalg for AF og NFA, og foreslår 
at styret i AF drøfter dette med styret i NFA med tanke på fremming av vedtektsendring 

https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-diabetes
https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-diabetes
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på de respektive styrers årsmøter i 2016 eller 2017. Valg av et eventuelt felles 
honorarutvalg foreslås lagt til AFs årsmøter i framtiden.  
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Camilla Fagerholt lager i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin 
forslag til endringer av vedtektene som legges frem på landsrådsmøtet 2017.  
  
 

Sak 96/2016: Invitasjon til møte om teknisk- og funksjonelt løsningskonsept for 
elektronisk helsekort for gravide sendt fra Direktoratet for E-helse 

 
 Allmennlegeforeningen har mottatt et brev fra Helsedirektoratet av 14. mars 2016 med 

invitasjon til møte om teknisk- og funksjonelt løsningskonsept for elektronisk helsekort for 
gravide sendt fra Direktoratet for E-helse. 

 
 Egil Johannsen orienterte om saken, og styret drøftet den.  
 
 Vedtak: Egil Johannessen deltar fra Allmennlegeforeningen.  
 

Sak 97/2016: Innspill fra et medlem 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 11. mars 2016 fra et medlem om 

Legeforeningens vilkår for legeres arbeidsvilkår. 
 
 Styret drøftet saken.  
 

Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer hevendelsen med at avsender kan kontakte 1. 
landsråden i Oslo om spørsmålene hun stilte i e-posten av 11. mars 2016.  

 

Sak 98/2016: Henvendelse om syklemeldingsblanketter og papirarbeid 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 8. mars 2016 fra et medlem om 
sykmeldingsblanketter og papirarbeid   

 
 Styret drøftet saken.  
 

Vedtak: Kari Sollien besvarer henvendelsen.  
 

Sak 99/2016: Høring: Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Helsedirektoratet av 14. mars 2016 
om Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD.  

  
 
Styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 100/2016: Oppnevning av medlemmer til helsepersonellnemnda 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 15. mars 2016 om 

oppnevning til helsepersonellnemnda. 
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 Styret drøftet saken. 
 

Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Trond Egil Hansen som medlem av Statens 
helsepersonellnemnd.  

 

Sak 101/2016: Nominasjon til arbeidsgruppe ledelse i primærhelsetjenesten 

 
 I arbeidsgruppen ledelse i primærhelsetjenesten deltar fra Allmennlegeforeningen Kari 

Sollien, Petter Brelin og Nils Kristian Klev.  
 

Sak 102/2016: Overlegeforeningens landsrådsmøte 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon til Overlegeforeningens 
landsrådsmøte.  
 
Kari Sollien deltar fra Allmennlegeforeningen.  
 

Sak 103/2016: Høring – invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om 
kvalitet i høyere utdanning   

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 16. mars 2016 fra Legeforeningen om 
høring – invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere 
utdanning. 
 
Bakgrunn:  
Legeforeningen har mottatt invitasjon fra Kunnskapsdepartementet (KD) om å komme 
med innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Stortingsmeldingen skal 
legges frem våren 2017. Se egen invitasjon. 
 
Om stortingsmeldingen: Meldingen skal bl.a. inneholde tiltak og virkemidler for å heve 
utdanningskvaliteten i høyere utdanning. Kunnskapsministeren trekker frem fem 
områder som han mener er viktige faktorer for utdanningskvalitet. Områdene handler 
om å ha ambisjoner på studentenes vegne, om aktiviserende og varierte 
læringsformer, kvalitetskultur og en tydelig ledelse, integrering av studenter i det 
akademiske fellesskapet og til sist om samspill med arbeidslivet. Med bakgrunn i de 
fem områdene er det skissert noen utdypende problemstillinger som det ønskes innspill 
på.  
 
Legeforeningen har for tiden på høring landsstyresak om grunnutdanningen. Noen av 
problemstillingene som tas opp der, som bl.a. styrket studieledelse og heving av 
statusen for undervisning, er områder det ønskes innspill på. 
 
Legeforeningen ber om høringsinstansenes innspill med utgangspunkt i de 
problemstillingene som er skissert i brevet fra Kunnskapsministeren.  
 
Høringsfrist: 28. april 2016 
 
Vedtak: Kari Sollien vurderer høringen.  
 

Sak 104/2016: Høring - nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av 
hørsel hos små barn (0–3 år) 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 16. mars 2016 om høring - nasjonal 
faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0–3 år).  
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Bakgrunn:  
Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje 
for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0–3 år). 
 
Om retningslinjen: Målet har vært å utforme en retningslinje som skal sikre at små barn 
med hørselstap blir testet optimalt og dermed får tilgang til auditiv stimulering tidlig nok 
til at talespråkutviklingen kan komme raskt i gang. Retningslinjen gir til sammen 27 
anbefalinger. 
 
Oppdraget skulle omfatte «små barn med hørselstap», og ifølge Hdir har det vært 
naturlig også å inkludere de barna som av forskjellige grunner vil passere som hørende 
i hørselsscreeningen for nyfødte, men allikevel vil kunne ende opp i gruppen med barn 
med hørselstap i alderen 0–3 år. Det vil si at barn med økt risiko for å utvikle hørselstap i 
tidlig alder også er tatt med i retningslinjen. 
Utkastet til retningslinje er ifølge Hdir laget av en tverrfaglig arbeidsgruppe, geografisk 
jevnt fordelt og faglig forankret i hørselssentraler som utreder og behandler små barn. 
 
Høringsfrist: 5. april 2016 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  


