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 Godkjent 28. mars 2017 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  
 
I 
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 
 

Dato:   15. februar 2017 
 

Møtested: Legenes hus 

 

Deltakere:  Tom Ole Øren, leder  

  Nils Kristian Klev, nestleder 
Kirsten Rokstad fra kl 10.20 
Christina Fredheim 
Egil Johannesen fra kl 12.45 
Kjartan Olafsson 
Sidsel Mordt Andreassen 
Elisabeth Stura  

 
Forfall:  Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin 

 

Referent:  Camilla Fagerholt 
 
 

Sak 32/2017: Leders 10 minutter 

 
Tom Ole Øren orienterte om aktivitet siden sist: 
 Samarbeidsmøte med Jordmorforeningen  
 Møte med kurskomite til Geilokurset 
 To møter med leder NMF(Norsk medisinerstudentforening) 
 Legeforeningen og KS's workshop om ledelse  
 Møte i Helsedirektoratet om akuttmedisinforskriften 
 Møte i primærhelsegruppe og møte med kommunikasjonseksjonen  om "branding 

FL ordningen" 
 Møtet i Legeforeningen om L- takster 
 Møte i sentralstyrets arbeidsgruppe om ledelse  
 Tre møter om arbeidsprogrammet til legeforeningen for perioden 2017-2019 
 Styremøte Norsk forening for allmennmedisin 
 Møte i forhandlingsutvalget 
 Møte med hovedkomiteen til Primærmedisinsk uke 
 Møte med Riksrevisjonen om forvaltningsrevisjon - henvisninger 
 Nasjonal praksiskonsulentgruppe – PKO-gruppe 
 Møte med Helse- og omsorgsdepartementet om administrativ ledelse 
 Møte med Helse- og omsorgsdepartementet om primærhelseteam 
 To møter i Tariffutvalget  
 Diverse mediavirksomhet 
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Sak 33/2017: Politisk time og aktuelle saker 

 
 Kurskomite seminar  
 Tariffutvalget. Utkastet til kravsbrev sendes styret.  
 Utvalget som ser på den fagmedisinske aksen i Legeforeningen  
 Prosjektet med KS om ledelse i primærhelsetjenesten – worck shop og 

arbeidsmøtet i etterkant  
 Møte om L-takster  
 Styremøte i SKIL – senter for kvalitet i legekontor 
 Utvalgsmøte – akademikerne næringsdrivende 
 Møte med Riksrevisjonen om henvisningsskriv 
 Møte i Turnusrådet  
 Møte i ALIS-utvalget (allmennleger i spesialisering). Samarbeidet med ALIS er 

svært viktig for styret.  
 Møte i styringsgruppen for screening livmorhalskreft 
 Møte om beslutningsstøtte – herunder implementering 
 Legevakt på fastlønn 
 Sentralstyremøte  
 Lederseminaret  
 Møte i Produktstyre i Helse Norge     
 Møte prosjektet en innbygger en journal 
 Video innlegg – EU – ny teknologi  
 Sentralstyrets arbeidsprogram – fremtidens helsetjeneste  

 

Sak 34/2017: Referat fra styremøtet 

                             
 Utkast til referat fra styremøtet 17. januar 2017 fulgte vedlagt innkallingen. 
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent.   

 

Sak 35/2017: Sekretariatsbistand 

  
Allmennlegeforeningen har i dag følgende sekretariatsbistand: 

 Konsulent: 70 % stilling 
 Rådgiver: 40 % stilling 
 
 Tom Ole Øren orienterte, og styret diskuterer om begge stillingene økes med 10 % 

hver.   
 
 Vedtak: Stillingene økes med 10 % hver.  
 

Sak 36/2017: Besøk av kommunikasjonsavdelingen 

                                                     
 Kommunikasjonssjef Knut Braaten og kommunikasjonsrådgiver Arne Vatnøy i 

Legeforeningen orienterte om arbeidet med kommunikasjon i Legeforeningen. 
  

Sak 37/2017: Våruka 

 
Camilla Fagerholt orienterte om status for våruka 2017 per 15. februar:  
 
Grunnkurs A: 25 
Grunnkurs D: 44 
Ledelse: 23 
Kurs i helsepolitikk: 49  
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Kurs om søvn: 25 
Kurs om hud: 50 – tre på venteliste - åpner til 80  
 
Landsrådsmøte: 53  
 
Sosiale arrangementer: 
Mandag: 32 
Tirsdag: 39 
Onsdag: 63 
Torsdag: 73 
 
Camilla Fagerholt sender påminnelse om ledelseskurset.   
 
Nils Kristian Klev orienterte om utkast til avtale med Universitetet i Oslo.  
 
Vedtak: Styret inngår avtalen med Universitetet i Oslo i henhold til utkastet.   

 

Sak 38/2017: Landsrådsmøte 

 
 Styret planla landsrådsmøtet 2017. Vedlagt innkallingen fulgte utkast til agenda for 

landsrådsmøte.  
  

1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter: Tom Ole Øren referenter og  
     tellekorps: dirigenter  

2. Godkjenning av saksliste og forretningsorden: dirigenter  
3. Leders tale – Tom Ole Øren  
4. Innkomne forslag – dirigentene  
5. Årsmelding for 2016 – dirigentene  
6. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2016 – Nils Kristian Klev 
7. Budsjettforslag for 2018, herunder innstilling fra honorarutvalget – Nils Kristian    

     Klev og Børge Winther  
8. vedtekter Alis og annonsering i 'Tidsskriftet Elisabeth Stura  
9. Valg av leder, nestleder og styre – Bjørn Nordang 
10. Valg av valgkomite  – Kirsten Rokstad  
11. Valg av utvalg for allmennleger i spesialisering – ALIS Bjørn Nordang 
12. Valg av geografiske representanter til Legeforeningens landsstyre – Sidsel        

     Mordt Andreassen  
13. Utdeling av årets Allmennlegepris – Egil Johannesen 
14. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2018 – Gerd Synne Eidnes  

  

 Styret finner forslag til: 
 Dirigenter – Forespør Anne Mathilde Hanstad og Svein Aarseth  
 Referenter – Camilla Fagerholt og forespør Lina Linnestad  
 Skrivehjelp -  Forespør Martin Sommernes 
 Tellekorps – Forespør NFA. Fått tilbakemelding etter møtet: Tor Carlsen,   

 Sirin Johansen, Ehsna Ali og Anne Ormshammer.  
 
Tellekorps på NFA's årsmøte: Sidsel Mordt Andreassen, Nils Kristian Klev, 
Elisabeth Stura og Christina Fredheim.   
 

Sak 39/2017: Valgkomite 

                       
I henhold til vedtektene § 3-1-6 velges valgkomiteen samme år som valg til 
styret. Valgperioden er fire år, men slik at halve valgkomiteen er på valg 
annethvert år. 
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Leder             01.09.13 - 31.08.17 
Nestleder Bjørn Nordang     01.09.15 - 31.08.19 
Medlem Linda Ø. Rørtveit      01.09.13 - 31.08.17 
Medlem Ole Henrik Krat Bjørkholt  01.09.15 - 31.08.19 
1. Karin Frydenberg        01.09.13 - 31.08.17 
2. Martin Chapman          01.09.15 - 11.02.19 
 
På landsrådsmøtet 2017 skal det velges leder, et medlem og 2. varamedlem. 
 
Vedtak: vi forespør:  
Bjørn Nordang om å bli foreslått som leder 
Gerd Synne Eidnes om å bli foreslått som nestleder 
Tone Dorthe Sletten om å bli medlem 
Siw Fosheim om å bli første vara  

 

Sak 40/2017: Regnskap for 2016 

           
 Regnskapet for 2016 var sendt styret før møtet. 
 
 Camilla Fagerholt gikk gjennom regnskapet. 
 
 Vedtak: Styret undertegnet regnskapet.   

 

Sak 41/2017: Utkast til budsjett 2018 

 
 Camilla Fagerholt gikk gjennom utkast til budsjett 2018. 
 
 Vedtak: Årsmøtefastsatt settes til kri 500,- . Camilla Fagerholt ferdigstiller budsjettet.   

med diskusjonen i styret.  
 

Sak 43/2017: Endring av Allmennlegeforeningens vedtekter 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 22. november 2016 fra ALIS med  

forslag til vedtektsendringer i Allmennlegeforeningens vedtekter. Saken var utsatt fra 
forrige styremøte. Forslag til ny tekst jf forslag fra ALIS var sendt styret før møtet.  
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak:  
Forslag til endringer står i rødt:  
 

§ 3-2-1 Sammensetning og valg  
Styret består av åtte medlemmer; leder, nestleder og seks medlemmer.  
Både spesialister i allmennmedisin og leger under utdanning til spesialiteten i 
allmennmedisin (ALIS) skal være representert i styret ved starten av styrets 
funksjonstid. 
 
Funksjonstiden er to år og starter 1. september etter valget. Til valg av leder 
og nestleder kreves absolutt flertall (minst 50%) blant de stemmeberettigede. 
Dersom absolutt flertall ikke oppnås, blir det foretatt bundet omvalg mellom de 
to som har flest stemmer. I tilfelle av stemmelikhet i det bundne valget blir det 
foretatt loddtrekning.  
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Medlemmene og nestleder kan gjenvelges, men maksimal sammenhengende 
funksjonstid i styret er åtte år. Verv som leder medregnes ikke i denne tiden. 
Leder kan gjenvelges to ganger.  
Det skal velges tre varamedlemmer i rangert rekkefølge for det tilfellet at 
medlemmer får langvarig (tre mnd eller mer) forfall. Trer ett eller flere 
varamedlemmer inn i styret, velges tilsvarende nye ved første ordinære 
landsråd.  
 
Norsk forening for allmennmedisin skal ha en observatør i 
Allmennlegeforeningens styre og ha tilsendt sakspapirene til samme tid som 
styrets øvrige medlemmer. Observatøren har tale- og forslagsrett, men ikke 
stemmerett. 
 
§ 3-4-3 Utvalg for allmennleger i spesialisering (ALIS-utvalget)  
ALIS-utvalget består av leder og fire medlemmer. Etter forslag fra valgkomitéen 
velger ordinært landsråd et fast rådgivende ALIS-utvalg bestående av leder og 
fire medlemmer. Et av utvalgets medlemmer utpekes av NFA.  
 
ALIS-representant i AFs styret bør være en av de fem medlemmene i utvalget. 
Funksjonstiden for utvalget er to år og starter 1. september etter valget.  
 
ALIS-utvalget skal arbeide med saker som er spesielt viktig for allmennleger i 
spesialisering. 
 
Styret vedtok følgende forsalg til endring i § 3-1 Ordinært landsråd 
 
Landsrådet er Allmennlegeforeningens øverste organ. 
 
Landsrådets møter er åpne for foreningens medlemmer, assosierte medlemmer og 
inviterte gjester. Media har adgang unntatt ved særskilte enkeltsaker som 
landsrådet måtte bestemme. 
 
Styret innkaller til ordinært landsråd én gang i året innen 1. september. 
 
Innkalling skal skje i annonse Tidsskrift for Den norske legeforening, på AFs 
hjemmeside og sendes til medlemmene senest fire uker før landsrådet. Sakspapirer 
sendes med innkallingen og legges på hjemmesiden samtidig med innkallingen. 
 
Tilstedeværende landsrådsrepresentanter har tale-, forslags- og stemmerett. 
Fremmøtte medlemmer har tale- og forslagsrett. Assosierte medlemmer og inviterte 
gjester har talerett. 
 
I direkte tilslutning til landsrådsmøtet avholdes tillitsvalgtkurs for 
landsrådsrepresentanter (jfr. Legeforeningens lover § 3-5-3 siste ledd og § 3-4-3 
pkt.2).  
 

  

Sak 44/2017: Årsmelding 2016 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til årsmelding for 2016. Styret gikk gjennom 

årsmeldingen.  
 
 Vedtak: Camilla Fagerholt endrer utkastet til årsmelding i henhold til diskusjonen i 

styret.  
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Sak 45/2017: Tildeling av lederstipend 

 
 Vedlagt følger søknad.    
 

Vedtak: Tildeles Christoffer Boge og Ole Henrik Kraft Bjørkholt.   
 

Sak 46/2017: Rekruttering 

 
 Kirsten Rokstad hadde gikk gjennom tall og utfordringer, og Sidsel Mordt Andreassen 

Sidsel fikk gjennom gode eksempler fra ulike steder.  
 

 Vedlagt innkallingen fulgte e-post av 1. februar fra Hans Høvik, Bergen kommune 
om pilotprosjekt om utdanningsstillinger for leger i spesialisering i allmennmedisin.  

 
 Vedlagt innkallingen fulgte også korrespondanse mellom Tom Ole Øren og ALIS om 

rekruttering.  
 

Kirsten Rokstad orienterte om tallene, det er størst utfordringer på landet.  
 
Sidsel Mordt Andreassen orienterte om modellene 

- for lite rekrutering av nyutdannede 
- mister de unge – klarer ikke å holde på de. 

 
Se Nasjonalt senter for distriktsmedisin om utdanningsstillinger i allmennmedisin.  
 
Styret diskuterte hvordan skal AF skal jobbe med videre med rekruttering.  
 
Vedtak: Det utarbeides et policy notat, og saken settes opp på neste styremøte.  
 

Sak 48/2017: Invitasjon til Norsk medisinstudentforening (Nmf) landsmøte 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 18. januar 2017 fra Nmf med 

invitasjon til landsmøte i Stjørdal 24. – 26. mars 2017. (17/540)  
 
 Påmeldingsfrist: 1. februar 2017.   
 
 Saken var ferdig behandlet pga fristen, og Tom Ole Øren deltar fra 

Allmennlegeforeningen.  
 

Sak 49/2017: Innspill fra Norsk medisinstudentforening (nmf) 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt innspill av 6. januar 2016 fra nmf.    
 
 Styret diskuterte – hører ev hjemme i rammeavtaleforhandlingene. 
 
 Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer henvendelsen.  
 

Sak 50/2017: Oppsummering tilbakemeldinger fra førstelandsrådene 

 
Tom Ole Øren oppsummete tilbakemeldingene fra førstelandsrådene: 
 

Etter vår erfaring blir fastlegene i kommunene lite involvert i kommunal 
planarbeid og i utformingen av de juridiske avtalene med sykehusene. 
AF ønsket derfor å kartlegge nærmere hvor godt fastlegene er representert i 

http://www.nsdm.no/nyheter_cms/2014/oktober/utdanningsstillinger-i-allmennmedisin/509
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dette arbeidet. 
  
1: Sitter det fastleger i Samarbeidsutvalget for sykehusene og kommunene i 
ditt fylke? 
2: Er det noen kommuneoverleger eller samfunnsmedisinere som er involvert i 
samme samarbeidsutvalg i ditt fylke? 
3: Kan du si noe kort om i hvilken grad fastlegene i ditt fylke involveres i 
samhandlingsprosjekt og planarbeid med sykehusene? 
 
12 av 19 fylker svarte. 
 
1: 3 fylker hadde med FL i samarbeidsutvalgene. I ett fylke kun PKO 
2: 8-9 fylker hadde med kommuneoverlege/kombilege 
3: 4-5 fylker svarte at fastlegene involveres i samhandlingsprosjekt. 
 
Vedtak: Styret tok oppsummeringen til orientering.  
 

Sak 51/2017: Kravsinvitasjon mellomoppgjøret Spekter 2017 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 17. januar 2017 fra Legeforeningen 

med kravsinvitasjon til mellomoppgjøret Spekter 2017.  
 
 Frist: 3. mars 2017 
 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen fremmer ikke krav.  
 

Sak 52/2017: Landsstyresak – valg av leder, nestleder, tre medlemmer og 
varamedlemmer til Rådet for legeetikk for perioden 1. januar 2018 til 31.desember 

2021 - innhenting av forslag fra foreningsleddene 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 20. januar 2017 fra Legeforeningen 

om landsstyresak - valg av leder, nestleder, tre medlemmer og varamedlemmer til 
Rådet for legeetikk for perioden 1. januar 2018 til 31.desember 2021 - innhenting av 
forslag fra foreningsleddene. (17/518) 

 
 Frist: 1. mars 2017.  
 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Svein Aarseth.  

 

Sak 53/2017: Landsstyresak - Valg av representanter til SOP-styret 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 24. januar 2017 fra Legeforeningen 

om valg av representanter til SOP-styret for perioden 1. januar 2018 – 31. desember 
2021.  

 
 Svarfrist: 1. mars 2017.  
 
 Styret drøftet saken. 
 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår at Hans Kristian Bakke og Anne Mathilde 
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Hanstad reoppnevnes.  
 

Sak 54/2017: Forslag til kandidater ved valg av president, visepresident og 
sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2017 i Ålesund 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 3. januar 2017 fra Legeforeningen 

hvor foreningsleddene anmodes om å fremme forslag til kandidater til valg av 
president, visepresident og sentralstyremedlemmer for perioden 1. september 2017 
til 31. august 2019. (17/304). Saken ble også behandlet på møtet 17. januar 2017. 

 

 Bakgrunn: 
Legeforeningens valgkomité for perioden 2015-2017 er i gang med forberedelsene 
til valgene som skal finne sted på landsstyremøtet i Ålesund 30. mai – 1. juni 2017. 
Valgkomiteen skal i henhold til Legeforeningens lover § 3-2-1, 6 ledd legge frem 
forslag på kandidater til følgende verv: 

 

• president 
• visepresident 
• 7 øvrige medlemmer til sentralstyret 
• 3 varamedlemmer til sentralstyret 

 

I tråd med instruks for Legeforeningens valgkomité anmodes adressatene om å 
fremme forslag på kandidater fra lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedisinske 
foreninger, regionutvalg, Norsk medisinstudentforening og spesialforeninger. I tillegg 
kan det enkelte medlem av Legeforeningen sende inn forslag på kandidater. De 
som sender inn forslag, bes om å markere hvilke posisjoner de enkelte er foreslått til, 
og om kandidatene er forespurt.  Valgkomiteen skal gi landsstyret en kort oversikt 
over kandidatenes faglig bakgrunn, fagpolitiske interesser og tidligere 
tillitsvalgtarbeid i foreningen. Vi ber om at forslagsstillerne også informerer 
valgkomiteen om dette i den utstrekning de selv har kjennskap til disse 
opplysningene. 
 

Dokumenter. 
 

 Frist 25. april 2017. 
 

 Styret drøftet saken. 
 
 Vedtak: Saken settes opp på neste styremøte.  
 

Sak 55/2017: Høring - rapport om «seniorer og arbeidslivet - aldersgrenser og 
tilpasninger» 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 2. februar 2017 fra Legeforeningen 

om høring – rapport om «seniorer og arbeidslivet - aldersgrenser og tilpasninger». 
 (17/784) 
 

Bakgrunn: 
Arbeids- og sosialdepartementet har sendt rapporten «Seniorer og arbeidslivet – 
aldersgrenser og tilpasninger» på høring. Rapporten er utarbeidet av et 
partssammensatt utvalg, som har hatt i mandat å vurdere spørsmål knyttet til 
aldersgrensen for oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven og tilpasninger i arbeidslivet.  
 

Rapportens hovedinnhold: Arbeidsmiljøloven gir i dag adgang til å bringe et 
arbeidsforhold til opphør på grunn av alder når arbeidstaker fyller 72 år. 
Aldersgrensen ble hevet fra 70 til 72 år 1. juli 2015, og Legeforeningen støttet denne 
endringen. Mandatet til utvalget har vært å vurdere tilpasninger i arbeidslivet med 

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Forslag-til-kandidater-ved-valg-av-president-visepresident-og-sentralstyremedlemmer-pa-landsstyremotet-2017-i-Alesund/
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sikte på å kunne ytterligere heve, eller fjerne, aldersgrensen for opphør av 
oppsigelsesvernet etter arbeidsmiljøloven. Et sammendrag av rapporten finnes i 
kapittel 1.3 (s. 17). Utvalget har innhentet kunnskap og fakta på området og sett på 
erfaringer fra andre land. Det har også drøftet virkninger for fleksibiliteten i 
arbeidsmarkedet av en ytterligere økning av aldersgrensen til 75 år. Utvalget legger 
ikke frem konkrete forslag til endringer i regelverket, vekten i rapporten har vært å gi 
et godt kunnskapsgrunnlag for vurdering.  
 

Utvalget er samstemt i at det er en viktig målsetning at flere eldre fortsetter lenger i 
arbeid, og at man bør vurdere ulike virkemidler for å få til dette. Det er ulike syn i 
utvalget på spørsmålet om 72-årsgrensen bør heves ytterligere. Et flertall i utvalget 
utelukker ikke at det på lang sikt kan bli aktuelt å vurdere videre heving, men at 
dette ikke er veien å gå nå. Flertallet mener en heving eller fjerning vil kunne få 
negative konsekvenser både for arbeidsgiverne og for seniorene selv, og at det må 
antas å gi marginale effekter på arbeidsdeltakelsen. Et mindretall støtter synspunktet 
i mandatet om at det bør vurderes å ytterligere heve eller fjerne aldersgrensen i 
arbeidsmiljøloven.  
 

Legeforeningen ber særlig om innspill om hvorvidt aldersgrensene for når det er 
adgang til å bringe et arbeidsforhold til opphør på grunn av alder bør heves eller 
fjernes. Videre bes det om tilbakemeldinger om retten til en ekstra ferieuke for eldre 
arbeidstakere. I dag gir ferieloven rett til en ekstra ferieuke etter fylte 60 år.  Et 
spørsmål er om denne rettigheten bør opprettholdes, fjernes eller om grensen for 
når retten inntrer bør endres, for eksempel slik at den først gjelder fra fylte 65 år. 
 

Dokumenter.  
 

Høringsfrist: 17. mars 2017 
 
Elisabeth Stura orienterte, og styret diskuterte. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen gir ikke svar.    
 

Sak 56/2017: Høring - Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan versjon 0.7 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 23. januar 2017 fra Legeforeningen 

om høring – nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan versjon 0.7. (17/530) 
 

 Direktoratet for e-helse har sendt Strategi- og handlingsplan for e-helse 2017-2020 på 
en kort høring.  Tiltakene her angår alle leger som bruker EPJ eller elektronisk 
kommunikasjon om pasienter. Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag av Helse- 
og omsorgsdepartementet å utarbeide en handlingsplan for perioden 2017-2020. 
Det har tidligere vært invitert til å gi innspill på versjon 0.4 av dokumentet i 
november/desember 2016 (se vedlegg). Se vedlagte forslag til handlingsplan og 
følgebrev med leserveiledning og informasjon om videre prosess. 

 

Legeforeningen ønsker spesielt tilbakemelding på om strategien prioriterer de rette 
tiltakene i denne perioden, med begrunnelse for hvorfor det eventuelt bør være 
endringer. Legeforeningen ønsker også å få tilbakemeldinger på hvorvidt man 
oppfatter målene som realistiske å nå i løpet av perioden. 
 

Direktoratet for e-helse har dessverre satt en kort høringsfrist. 
 

 Høringsfrist: 30. januar 2017.   
 

 Saken var besvart før styremøtet på grunn av fristen.  
 

http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Rapport-om-Seniorer-og-arbeidslivet---aldersgrenser-og-tilpasninger/?uid=109160095226079102141030129176017061131133179102


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/aplf 
  - 10 - 

 Egil Johannesen orienterte om møte med Direktoratet for e-helse.  
 
   
 
 

Sak 57/2017: Bruk av Allmennlegeforeningens nettside og sosiale medier 

 
Styret gikk gjennom bruk av Allmennlegeforeningens nettside og sosiale 
medier.  
Saker fra møte som egner som en nettsak: 
Utdeling av lederstipender  
Våruka – legge ut om ledelseskurset  
 
 

Sak 58/2017: Eventuelt 

 
Det var ingen saker til eventuelt. 
 

Sak 59/2017: Høring - Refusjon mellom kommunene 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 13. februar 2017 fra 
Legeforeningen om høring – refusjon mellom kommunene.  
 
Bakgrunn: 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve 
forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester. 
Forslaget tar sikte på å gjennomføre oppholdsprinsippet fullt ut for de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene.  
 
Helse- og omsorgstjenesteloven gir departementet adgang til å forskriftsfeste 
utgiftsfordelingen mellom kommuner der hvor tjenestemottaker får tjenester 
"av en annen kommune enn der vedkommende har fast bopel eller fast 
opphold". Bestemmelsen er gitt for å kunne regulere ansvarsforholdet for 
pasienter og brukere som mottar eller har mottatt tjenester i institusjon 
geografisk plassert i en annen kommune enn hjemkommunen. For 
tjenestemottakere som velger å bosette seg i vertskommunen etter utskrivning 
av institusjon har det vært reist spørsmål om bestemmelsens ordlyd hjemler 
refusjonsadgang for tidligere hjemkommune. Dette fordi vertskommunen i 
praksis konverterer til å bli tjenestemottakerens nye oppholdskommune ved 
bosettingen; det er her tjenestemottakeren har fast bopel eller fast opphold. 
Det har derfor blitt reist spørsmål om refusjonsordningen kun har gyldighet for 
tjenestemottakere som oppholder seg i institusjon.  
 
I departementets vurdering av refusjonsordningen har et viktig spørsmål vært 
om ordningen bidrar til unødvendig tidkrevende prosesser og 
saksbehandling, fremfor en rettferdig utgiftsfordeling mellom kommunene. 
Departementet er klar over at enkelte kommuner kan oppleve økte utgifter 
ved oppheving av refusjonsadgangen, mens andre kommuner vil oppleve 
besparelser i form av avsluttede refusjonskrav. Departementet mener en 
opphevelse av forskriften og rendyrking av oppholdsprinsippet likevel på sikt 
vil være den beste løsningen for landets kommuner.  
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Departementet har vurdert om det bør utarbeides en rettslig 
overgangsordning, men har kommet til at en rettslig overgang trolig vil kreve 
unødvendig og betydelig administrasjon, og at det derfor ikke er behov for 
en slik ordning. Departementet ønsker synspunkter på dette. 
 
Høringsfrist: 17. mars 2017.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen gir ikke svar.  
  
 


