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Godkjent 17. februar 2016 
 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  
I 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 

Dato:   Tirsdag 19. januar 2016 

 

Møtested: Legenes hus 
 

Deltakere:  Kari Sollien, leder 

Tom Ole Øren, nesteleder  
Egil Johannesen 
Kirsten Rokstad  
Christina Fredheim 
Kjartan Olafsson 
Sidsel Mordt Andreassen 
Nils Kristian Klev frem til kl 12.00 
Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin 

  

Referent:  Camilla Fagerholt 
       

 

Sak 1/2016: Leders ti minutter 

 
 Møter i Akademikerne næringsdrivende. Hovedtema er da resultat av 

questback til næringsdrivende medlemmer og gjennomgang av næringspolitisk 
dokument. 

 Beslutningsstøtte for sykmeldere 
 Møte med medlem av prioriteringsutvalget (Nordheimutvalget) Reidun Førde 
 Sentralstyremøte 
 Stortingshøring om legemidler. Marit Hermansen og Kari Sollien deltok i 

delegasjonen. 
 Møte med folkehelseinstituttet. De har overtatt flere oppgaver fra nyttår. Møtet 

handlet om arbeidet med kommunalt pasient og brukerregister. 
 Kontaktmøte med helse- og velferdsavdelingen i KS 
 Kontaktmøte med Helfo. Der ble flere tema løftet, blant annet Helfos 

veiledningsaktivitet og kontrollaktivitet. Også diskusjon om problemene med 
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) og treg saksbehandling. SAK 
overtatt av Helsedirektoratet fra nyttår. Vi ber om møte med ny leder. 

 Flere møter i arbeidsgrupper knyttet til sentralstyrets satsingsområder. Både 
ledelse i primærhelsetjenesten og styring, organisering og ledelse av 
spesialisthelsetjenesten 

 Møte hos Statistisk sentralbyrå (SSB) om inntekt- og kostnadsundersøkelsen (IKU).  
 En hel dag om eldreomsorg på Sundvollen i regi av Pensjonistforbundet. 

Innlegget er lastet opp i mappen i arbeidsrommet som heter foredrag. Tone 
Wilhelmsen Trøen fra Stortingets helse og omsorgskomite deltok også.  

 Kari Sollien, Sidsel Mordt Andreassen og Petter Brelin har vært hos Nasjonalt 
senter for distriktsmedisin i Tromsø.  

 Særavtaleforhandlingene.  
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 Sentralstyresak om variasjon, over og underbehandling.  
 Helseministerens sykehustale. 
 Innlegget som er sendt Dagens Medisin.  

 

Sak 2/2016: Referat fra styremøtet 1. desember 2015 

 
 Utkast til referat fra styremøtet 1. desember 2015 fulgte vedlagt innkallingen. 
 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 

 Sak 4/2016: Våruka 2016 program og status 

  
 Camilla Fagerholt orienterte om status for programmet for Våruka 2016.  
 
 I tillegg til de kurs som var bestemt tidligere blir det et HMS-kurs mandag 9. mai 2016. 
 

Kirsten Rokstad og Nils Kristian Klev orienterte om ledelseskurset og Tom Ole Øren og 
Kjartan Olafsson orienterte om kurs i helsepolitikk.   

 
 Nils Kristian Klev og Egil Johannesen orienterte om de sosiale arrangementene.  
 

Sak 5/2016: Våruka 2017 

 
Camilla Fagerholt orienterte om at sekretariatet har vært på befaring i Tromsø i 
forbindelse med Våruka 2017.  

  
Det har vært kontakt med Norsk forening for allmennmedisin, og det blir følgende kurs 
på Våruka 2017: 

 Grunnkurs A: inntil 100 deltakere 
 Grunnkurs D: inntil 48 deltakere 
 Helsepolitikk: plass til både klasserom og cafe ettersom hva som ønskes. Kurset 

begynner  
 Ledelseskurs: 40 deltakere i cafe (plass til flere) 
 Emnekurs: inntil 60-80 deltakere 
 Emnekurs: inntil 32 deltakere  

 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 

Sak 6/2016: Arbeidsmøte 2016 

 
Styret drøftet sted for arbeidsmøte 2016, og Kjartan Olafsson hadde tilbudt seg å være 
vertskap for høstens arbeidsmøte i Primosten 14. - 18. september 2016.  
 
Sekretariatet hadde sett på flytider og innhentet mulige reiseruter fra Ticket Biz. 

 Reiseforslag fra Ticket Biz følger fulgte vedlagt innkallingen.  
 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Arbeidsmøtet 2016 blir i Primosten, og man reiser ti over åtte fra Oslo onsdag 

og hjem via København søndag.     
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Sak 7/2016: Årsmelding for 2015 

 
 Styret gikk gjennom hvilke saker som skal omtales i punkt 10 i årsmeldingen og fordelte 

skriveoppgaver.  
 
Vedtak: 
Utkast til disposisjon årsmelding 2015:  

1. Styret 
2. Landsrådet  
3. Allmennlegeforeningens representasjon i Legeforeningens landsstyre 
4. Allmennlegeforeningens representasjon i Legeforeningens sentralstyre 
5. Medlemskap 
6. Ordinært landsråd 2015 
7. Prisutdeling: Årets allmennlege 2015 
8. Styrets arbeidsprogram 
9. Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin sine kurs 
10. Viktige saker i 2015 

a. Arbeidet med stortingsmelding om primærhelsetjenesten: Kari Sollien 
b. Forhandlinger om takster, honorarer og egenandeler: Kari Sollien 
c. Rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen: Kari Sollien 
d. Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen: Kari Sollien  
e. Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Legeforeningen: Kari Sollien 
f. Statsavtalen: Kari Sollien 
g. Allmennleger i spesialisering – ALIS: Camilla Fagerholt forespør Ole Henrik 

Krat Bjørkholt og Robert Burman. 
h. Finansieringsmodeller i allmennpraksis: Sidsel Mort Andreassen  
i. Grunnutdanning (notatet): Camilla Fagerholt forespør Bjørn Nordang  
j. E-helse og IKT: Egil Johannesen  
k. Legevakt: Camilla Fagerholt forespør Ivar Halvorsen  
l. Sykefraværsarbeidet: Kari Sollien og Kjartan Olafsson 
m. Nettside, Facebook-side og medlemsbrev: Sekretariatet  
n. Fastlegen.no: Sekretariatet  
o. Internasjonalt arbeid: Kjartan Olafsson 
p. Ledelse, herunder ledelsesutdanning (både AF og Legeforeningen): 

Kirsten Rokstad  
q. Turnustjeneste: Camilla Fagerholt forespør Ole Henrik Krat Bjørkholt  
r. Veiledet tjeneste: Sekretariatet 
s. SKIL – senter for kvalitet i legekontor: Kari Sollien 
t. Forskning: Kirsten Rokstad 

11. Stikkordsmessig oversikt over uttalelser styret har gitt i perioden 
12. Allmennlegeforeningens deltakelse i råd og utvalg  

 
Frist: 9. februar 2016. 
 

Sak 8/2016: Questback til medlemmene 

 
Det kan være behov for mer kunnskap om enkelte forhold ved legekontorene og 
legenes arbeidshverdag. Styret besluttet på styremøte 1. desember 2015 at Kari Sollien 
og Tom Ole Øren utarbeider forslag til undersøkelse som legges frem på dette 
styremøte. Forslaget var sendt styret før møtet.  
 
Vedtak:  
1. Hvilke spørsmål vil vi «miste» fra forrige IKU? 

a. Praksistype 
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b. Kommunal samarbeidsavtale, 8.2 avtaler 

c. Årsverk hjelpepersonell 

d. Pensjonsavtale hjelpepersonell  

e. Arbeidsuker i året 

f. Avtalt åpningstid 

g. Arbeidstimer per uke 

h. Kommunal deltidsstilling, størrelse og type 

i. IKT-utgifter 

2. Andre aktuelle tema for spørreundersøkelsen: 

a. Pensjonsavtale legen selv 

b. Fungerende samarbeidsutvalg, allmennlegeutvalg 

c. Samarbeid med kommuneledelse 

d. Samarbeid med samfunnsmedisinere i kommunen 

 
Undersøkelsen sendes ut høsten 2016.  
 
Saken settes opp på juni møtet. 
 

Sak 9/2016: Synliggjøring av allmennlegenes viktige rolle for kommunale 
beslutningstagere 

 
Oppfølgning av punktet på arbeidsprogrammet om "å synliggjøre allmennlegenes 
viktige rolle for kommunale beslutningstagere" underpunkt prøveprosjekt i 1-2 fylker. 
 
Vedtak: Saken utsettes til neste møte.  
 

Sak 10/2016: Utdanningsstillinger i primærhelsetjenesten 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 30. november 2015 fra 
kommuneoverlege i Masfjord, Rolf Tande, om et prosjekt med utdanningsstillinger i 
primærhelsetjenesten. 
 

 Vedlagt innkallingen fulgte brev fra arbeidsgruppen, utkast utdanningsstiler, PM om 
varighet av fastlegeavtaler og artikkel fra Tidsskriftet. 

 
Kari Sollien orienterte, og styret drøftet saken.     
 

Sak 11/2016: Oppføring av junior leger i HELFO's oversikt over fastleger ved delelister 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 11. desember 2015 fra et medlem om 

manglende oppføring av junior leger i HELFO's oversikt over fastleger ved delelister. 
(15/6430) 

 
Styret drøftet saken.  

 
Vedtak: Kari Sollien besvarer henvendelsen etter å ha fått informasjon fra Ivar 
Halvorsen etter møte 

 

 Sak 12/2016: Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i staten 2016 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 18. desember 2015 fra Legeforeningen 

med invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i staten 2016.  
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 Frist: 24. februar 2016. 
 

Styret drøftet saken.  
 

Vedtak: Allmennlegeforeningen fremmer ikke krav. 
 

Sak 13/216: Hovedavtalen i staten - invitasjon til innspill/ krav til revisjon 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 6. januar 2016 fra Legeforeningen med 

invitasjon til innspill/krav til revisjon 
  

Frist: 15. februar 2016. 
 
Styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen gir ikke innspill. 

 

Sak 14/2016: Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i Oslo kommune 2016 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 18. desember 2016 fra Legeforeningen 

med invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i Oslo kommune 2016.  
 
 Frist: 24. februar 2016.  
 
 Styret drøftet saken. Har hatt dialog med førstelandråden i Oslo – Oslo legeforening 

besvarer.  
 

Vedtak: Allmennlegeforeningen fremmer ikke krav.  
 

Sak 15/2016: Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i KS 2016 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 18. desember 2015 fra Legeforeningen 

med invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i KS 2016.  
  

Frist: 24. februar 2016. 
 
Styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Kari Sollien besvarer henvendelsen og viser til at noen bestemmelser i 
hovedtariffavtalen som kan vurderes mht fornying eller en bedre presisjon: 
Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når 
dette kjønnet er underrepresentert. Denne bør vurderes å gjøres kjønnsnøytral og 
presiseres bedre. 

 

Sak 16/2016: Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i Spekter helse 2016 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 7. januar 2016 fra Legeforeningen med 

invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i Spekter helse 2016.  
 
Frist: 7. mars 2016. 
 
Styret drøftet saken. 
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Vedtak: Allmennlegeforeningen fremmer ikke krav.  
 

Sak 17/2016: Oppnevnelse til ankenemnd - råd for legemiddelinformasjon 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 21. desember 2015 fra Legeforeningen 
om oppnevnelse til ankenemnd - Råd for legemiddelinformasjon.  
 
Bakgrunn: 
Rådet for legemiddelinformasjon er opprettet i henhold til Samarbeidsavtalen mellom 
Den norske lægeforening (Dnlf) og Legemiddelindustriforeningen (LMI) av 22. 
desember 1999.  
Rådet skal forvalte forståelsen av Rådets vedtekter, samt støtte seg til offentlige 
bestemmelser og andre retningslinjer som gjelder internt for Dnlf og LMI.  
 
Som Legeforeningens medlemmer i Rådet for legemiddelinformasjon sitter for perioden 
1. januar 2015 – 31. desember 2016 følgende: 
 
Faste medlemmer: 
Roar Dyrkorn, Helge Bjørnstad-Pettersen, Ingrid Castberg 
 
Varamedlemmer: 
Ketil Espnes, Heidi Glosli, Henrik Underthun Irgens 
 
Styret i LMI fremmet i januar 2015 et ønske om at det oppnevnes en ankenemnd for  
Legeforeningen og LMIs Råd for legemiddelinformasjon. Bakgrunnen for dette er å sikre 
muligheten for en skikkelig ankebehandling uten at det skjer av det organet som har 
fattet vedtaket. LMI har utarbeidet forslag til reviderte vedtekter, sekretariatet har 
kommet med innspill som har blitt ivaretatt i endelig forslag, som også er gjennomgått 
av advokatfirmaet Thommessen. Vedtektene er vedtatt av sentralstyret og følger 
vedlagt. 
Ankenemndens sammensetning er slik:  

o 1ankenemndsleder som er jurist, oppnevnt av LMI i samråd med Dnlf.  
o 1medlem med erfaring fra legemiddelindustrien, oppnevnt av styret i LMI. 
o 1medlem med bakgrunn som lege eller med farmakologisk kompetanse, 

oppnevnt av Dnlf.  
I denne forbindelse skal Legeforeningen oppnevne et medlem med bakgrunn som 
lege eller med farmakologisk kompetanse.  
 
I ovennevnte brev bes yrkesforeningene, de fagmedisinske foreningene og Norsk 
forening for klinisk farmakologi om å fremme forslag til medlem. Det anmodes også om 
at det gis en kort CV for hver av de foreslåtte.  
 
Frist: 31. januar 2016.  
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer henvendelsen med at Allmennlegeforeningen 
foreslår Ketil Arne Espnes som er fastlege og farmakolog.  
 

 

Sak 18/2016: Gjennomgang av styrer, råd og utvalg i Legeforeningen 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 4. desember 2015 fra Legeforeningen 

vedrørende gjennomgang av styrer, råd og utvalg i Legeforeningen.  
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 Frist: 5. februar 2016. 
 

Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår en slik gjennomgang regelmessig.  

 

Sak 19/2016: Dokumentasjon av legers arbeidstid 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 11. juli 2015 fra et medlem om legers 

daglige, ukentlige, månedlige og årlige arbeidstid. Henvendelsen reiste både spørsmål 
til avdeling for jus og arbeidsliv (JA) og til Allmennlegeforeningen. Henvendelsen ble 
derfor oversendt JA for besvarelse av de juridiske problemstillingene.  

 
 Styret drøftet saken. Camilla Fagerholt tilbakemelding på at svaret fra Ja var fyldig og 

godt leselig  
 
 Vedtak: Kari Sollien besvarer henvendelsen fra medlemmet.  
  

Sak 20/2016: Saksbehandlingstid for godkjenning som allmennlege 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 13. desember 2015 fra et medlem om 

saksbehandlingstid for godkjenning som allmennlege.  
 

Vedlagt innkallingen fulgte til orientering brev av 24. november 2015 fra 
Legeforeningen til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) om 
saksbehandlingstid og gjeldende praksis.  
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Kari Sollien besvarer henvendelsen.  
 

Sak 21/2016: Endringer i Helsedirektoratet fra 1. januar 2016 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 18. desember 2016 fra 

Helsedirektoratet med informasjon om direktoratets oppgaver og ansvarsområder. 
  

Kari Sollien orienterte.  
   

Vedtak: Styret tok henvendelsen til orientering.  
 

Sak 22/2016: Invitasjon til møte i Prioriteringsforum 2016 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt av brev av 20. desember 2015 fra 

Kunnskapssenteret med invitasjon til prioriteringsforum 2016.  
 Saken hadde frist før styremøtet, og var derfor behandlet per e-post.  
 
 Vedtak: Camilla Fagerholt gir tilbakemelding om at den trolig er feilsendt og formentlig 

skulle til Norsk forening for Allmennmedisin.  
 

Sak 23/2016: Invitasjon til å foreslå kandidater til Anders Forsdahls pris 2016 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av11. januar 2016 fra Nasjonalt senter for 

distriktsmedisin med invitasjon til å forslå kandidater til Andres Forsdahls pris 2016.  
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Frist 31. januar 2016  
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen støtter forslag fra Norsk forening for allmennmedisin.  

 

Sak 24/2016: Høring – Invitasjon til å gi skriftlige innspill til Kvinnsland-utvalgets arbeid 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 10. desember 2015 fra Legeforeningen 

med invitasjon til å gi skriftlige innspill til Kvinnsland-utvalgets arbeid 
 
Bakgrunn:  
Kvinnslands-utvalget er et utvalg som skal utrede alternative modeller for hvordan det 
statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Legeforeningen har fått 
invitasjon til å gi skriftlige innspill til utvalgets arbeid. 
 
Om utvalget: Utvalget ble oppnevnt av regjeringen oktober 2015. Utvalget ledes av 
Stener Kvinnsland. I tillegg til å utrede alternative modeller for hvordan det statlige 
eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres, skal også utvalget vurdere 
inndelingen i helseregioner og hvor mange helseforetak det bør være, samt eierskap til 
og forvaltning av bygg. Fra arbeidsgruppens mandat: 
 
Utvalget skal blant annet vurdere følgende alternativer: 
a) avvikling av de regionale helseforetakene og ha færre helseforetak enn i dag 
direkte underlagt departementet 
b) opprettelse av et eget direktorat til erstatning for de regionale helseforetakene 
c) opprettelse av et nasjonalt helseforetak til erstatning for de regionale 
helseforetakene 
d) eventuelle andre modeller for organisering av spesialisthelsetjenesten. 
 
Utvalget ønsker å få belyst de ulike spørsmålene som mandatet reiser, og har invitert et 
bredt utvalg av interessenter til å komme med skriftlige innspill som interessentene 
mener er viktige og relevante for utvalgets arbeid. Særlig ønskes det innspill på styrker 
og svakheter ved dagens organisering av spesialisthelsetjenesten og hvilken alternativ 
modell som er å foretrekke. 
 
Sekretariatet ba om konkrete eksempler på hvordan dagens organisering slår ut i 
praksis, forslag til konkrete tiltak som kan bedre organiseringen av 
spesialisthelsetjenesten, og eventuelt hva som er endret til det positive og bør bevares.  
 
Satsingsområde i Legeforeningen: Legeforeningens sentralstyre har vedtatt bedre 
styring, organisering og ledelse av spesialisthelsetjenesten som ett av fem 
satsingsområder de neste to årene. På landsstyremøtet mai 2016 skal 
helseforetaksmodellen diskuteres. Innspillet til Kvinnslands-utvalget ses i sammenheng 
med dette arbeidet. 
 
Høringsfrist: 15. februar 2016 
 
Tom Ole Øren orienterte, og styret drøftet saken.   
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin besvarer 
høringen sammen. Petter Brelin og Tom Ole Øren skriver utkast til svar som 
ferdigbehandles per e-post.  
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Sak 25/2016: Høring - endringer i arbeidsmiljøforskriftene - vold og trusler om vold i 
arbeidslivet 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 17. desember 2015 om endringer i 
arbeidsmiljøforskriftene - vold og trusler om vold i arbeidslivet  
 
Bakgrunn:  
Legeforeningen har mottatt høring fra Arbeidstilsynet om endringer i 
arbeidsmiljøforskriftene - vold og trusler om vold i arbeidslivet. Høringen har kommet 
både fra Arbeidstilsynet og Akademikerne.  
 
Om høringen: Vold og trusler om vold er en arbeidsmiljøutfordring i mange bransjer. 
Levekårsundersøkelser viser at mellom fem og seks prosent av de sysselsatte utsettes for 
vold eller trusler minst en gang i måneden. Å bli utsatt for vold og trusler kan ha særlig 
alvorlige konsekvenser både fysisk, psykisk og sosialt. Selve risikoen for å bli utsatt for 
vold eller trusselsituasjoner er også en belastning for arbeidstakerens psykososiale 
arbeidsmiljø. Vold og trusler i arbeidslivet er forbundet med store omkostninger for 
samfunnet, for virksomhetene og for den enkelte arbeidstaker som måtte rammes.  
 
Arbeidstilsynet foreslår en utdypende regulering av vold og trusler om vold som 
arbeidstakere kan utsettes for. Forslaget er blant annet et resultat av en kartlegging 
Arbeidstilsynet har gjort i samarbeid med partene i arbeidslivet.   
 
Sekretariatet legger til grunn at forslagene støttes. Foreningsleddene bes om å komme 
med innspill til særskilte områder som bør vies mer oppmerksomhet og evt. andre tiltak 
som må på plass. 
 
Høringsfrist: 1. februar 2016  
 
Kirsten Rokstad orienterte. Styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  

 

Sak 26/2015: Høring: Forslag til endring av funksjonstiden for organisasjonsledd i 
Legeforeningen 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 18. desember 2015 fra 

Legeforeningen om forslag om endring av funksjonsperiode for organisasjonsledd i 
Legeforeningen. Presisering fra Legeforeningen av 12. januar følger vedlagt. 
 
Bakgrunn: 
Etter anmodning fra sentralstyret har sekretariatet sett på endringsforslag for start av 
funksjonsperiode for organisasjonsledd i Legeforeningen. 
 
Sentralstyret drøftet på sitt arbeidsmøte i september muligheten for en diskusjon om 
hvorvidt tidspunktet for start av funksjonsperioden for organisasjonsledd i 
Legeforeningen bør endres. Det overordnende hensynet er Legeforeningens politiske 
innflytelse. Å skifte politisk ledelse i september måned, tre måneder eller valget, anses 
som mindre heldig.  
 
Legeforeningen har mottatt flere innspill på at dagens ordning har betydning for 
Legeforeningens politiske innflytelse i perioden fra presidenten og sentralstyret velges, 
til disse tiltrer. Dette er en periode der det pågår viktige politiske prosesser i Norge. Det 
bør vurderes om et endret tidspunkt for start av funksjonsperiode vil styrke 
Legeforeningens politiske innflytelse. 
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Hensynene til forutsigbarhet og klarhet utad om politisk ansvar taler for at politisk 
ledelse bør tiltre kort tid etter valget. 
 
Høringsfrist: 3. februar 2016  
 
Kari Sollien orienterte, og styret drøftet saken. Styret ønsker at tidspunktet for start av 
funksjonsperioden for organisasjonsledd i Legeforeningen bør endres til 1. juli.  
 
Vedtak: Kari Sollien besvarer høringen. 
 

Sak 27/2016: Høring – NOU 2015:17 Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering av 
akutte sykdommer og skader utenfor sykehus 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 22. desember 2015 om NOU 2015:17 
Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader 
utenfor sykehus. 
 
Bakgrunn:  
Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om NOU 
2015:17 Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og 
skader utenfor sykehus. 
 
Om NOU 2015:17 Først og fremst: NOUen presenterer tiltak for å bedre 
akuttberedskapen utenfor sykehus. Utvalget presenterer sine vurderinger av hvordan 
den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus kan forbedres og hva som kan gjøres for å 
sette befolkningen i stand til å hjelpe seg selv og andre ved akutt sykdom og skade. I 
utredningen blir det foreslått en rekke tiltak for å forbedre de prehospitale tjenestene 
(fastleger, legevakt, hjemmebaserte tjenester, kommunale øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud, medisinsk nødmeldetjeneste og ambulanse-tjenesten), inklusive nasjonale 
krav til legevakt. Utvalget tar også for seg skoler, idrettslag, arbeidsplasser, de frivillige 
og andre etaters rolle og foreslår blant annet en nasjonal førstehjelpsstrategi. 
 
Legeforeningens politikk: Utvalget la frem en første delrapport i 2014 som 
Legeforeningen ga en omfattende høringsuttalelse til. 
 
Sekretariatet legger til grunn at Legeforeningens innspill til delrapporten står seg. 
Tilbakemeldingene på utvalgets forslag for å bedre legevakttjenesten vil ta 
utgangspunkt i Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt. En kortversjon 
av Legeforeningens politikk på legevakt finnes også i vårt policynotat «En trygg og 
forsvarlig legevakttjeneste».   
 
Sekretariatet legger til grunn at utvalgets utredning gir en god beskrivelse av 
akuttberedskapen utenfor sykehus og at tiltakene som presenteres er i tråd med 
Legeforeningens synspunkter. Sekretariatet ønsker særlig foreningens synspunkter på 
utvalgets forslag til nasjonale krav til legevakt. Sekretariatet ber om at 
foreningsleddenes innspill følger kapittelinndelingen i NOUen.  
 
Høringsfrist: 17. februar 2016  
 
Kari Sollien orienterte, og styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Nils Kristian Klev og Kjartan Olafsson skriver utkast til svar som ferdigbehandles 
per e-post.  

 

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horingsuttalelser/2014/Horing--Akuttutvalgets-delrapport/
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Sak 28/2016: Allmennlegeforeningens nettside og sosiale medier 

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

Facebook har passert en ny milepæl. Per mandag 11. januar 2016 har vi 1107 følgere. 
Saken om nye særavtale oppnådde mer enn 500 klikk. 

 
Styret drøfter nettsiden og Facebook. 
 

Sak 29/2015: Politisk time 

 
 Skjema for reiseregning  
 Arbeidsgruppe i Helsedirektoratet for felles legemiddelliste 
 EPJ-løftet 
 IT-utvalget 
 En innbygger og en journal 
 Konferanse raskere tilbake 
 Gruppe livmorhals screening  
 Møte med Reidun Førde om prioriteringer  
 Møte med Folkehelseinstituttet 
 Regjeringens handlingsplan om antibiotika  
 Rosa 4  
 Røykeforbudet  
 Møte hos Nasjonalt senter for distriktsmedisin 
 KAD senger og legevaktsleger 
 Legetjeneste for asylsøkerne – pålagt skoleleger  
 Rettshjelpsprosjektet  
 Møte i Oslo legeforening  
 Takstkurs  
 Legevakt  
 Involvering av fastlegene 
 Møte med statens helsetilsyn 

 
 

Sak 30/2015: Søknad om økonomisk støtte til prosjektet NorPal-Sawa 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 13. januar 2016 fra NorPal-Sawa med 

søknad om økonomisk støtte til å sende ti norske studenter til Nablus på Vestbredden 
for å jobbe med ti palestinske medisinstudenter med fokus på et felles tema. I løpet av 
oppholdet skal de hospitere to uker på tre forskjellige sykehus i Nablus og holde et 
førstehjelpskurs for barn og unge i flyktningleiren Balata utenfor Nablus. 
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer henvendelsen med at prosjektet faller utenfor det 
AF har budsjettmidler til, og foreningen kan derfor ikke støtte prosjektet.  
 
 
 
 

Sak 31/2015: ALIS har revidert oppstartshåndboken og ønsker tilbakemelding fra styret i 
Allmennlegeforeningen 

 

ALIS har revidert Oppstarthåndboken. I forordet til den nye utgaven.  
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ALIS ber om en felles tilbakemelding per e-post fra styret i 
Allmennlegeforeningen så snart det er mulig.  
 
Som ved forrige versjon er dette ALIS-utvalget sitt produkt, og de ønsker derfor 
ikke noen større innspill på valg av ordlyd eller fokusering, men de ønsker gjerne 
sjekk av at det ikke foreligger "faktiske feil", eller at det er noe innhold som ikke er 
forenlig med AF sine syn. 

 
Styret drøftet.  
 
Vedtak: Camilla Fagerholt skriver utkast til tilbakemelding som ferdigbehandles 
per e-post. 

 

Sak 32/2016: Utbetaling av veiledningshonorar til vikarer 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en epost av 14. januar 2016 fra et medlem 
vedrørende en uenighet der kommunen ikke vil betale veiledningshonorar til en 
vikar de ikke har vært med å ansette.  
 
Vedlagt brevet følger også JA-avdelings svar på henvendelsen. 
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Kari Sollien besvarer henvendelsen. 

 

Sak 33/2015: Møter med AV-direktoratet om sykefraværsoppfølging og videre prosess 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 15. januar 2016 fra legeforeningene 

om møte med AV-direktoratet om sykefraværsoppfølging og videre prosess 2. februar 
2015. 

 
Kjartan Olafsson orienterte, og styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Camilla Fagerholt melder tilbake til Legeforeningen at Kari Sollien deltar fra 
Allmennlegeforeningen. 
  

 


