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Godkjent 29. mai 2017  

 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  
 
I 
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 
 

Dato:   24. og 27. april 2017 
 

Møtested: Tromsø 

 

Deltakere:  Tom Ole Øren, leder  

  Nils Kristian Klev, nestleder 
Kirsten Rokstad  
Christina Fredheim fra kl 14.00 
Egil Johannesen fra kl 14.00 
Kjartan Olafsson fra kl 14.00 
Sidsel Mordt Andreassen 
Elisabeth Stura  

 
Forfall:  Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin 

 

Referent:  Camilla Fagerholt 
 
 

Sak 86/2017: Leders 10 minutter 

 
 Møte med Folkehelseinstituttet om fraværsreglene 
 Fysioterapi prosjektet (samarbeid fastleger-fysioterapeuter) 
 Styremøte Norsk forening for allmennmedisin (NFA) 
 Ledermøte Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin. 

Temaer: Våruka, saker til årets valgkamp, kreftregisteret 
 Møte med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om honorering ved 

skriving av fraværsattester 
 Kontaktmøte med KS om blant annet rekruttering, ledelse og kommunalt 

pasient- og brukerregister (KPR). 
 EPJ- løftet 
 Møte i tariffutvalget 
 Møte Helsedirektoratet om helsevakt 
 Årets lederpris i Legeforeningen 

 

Sak 87/2017: Politisk time og aktuelle saker 

 
 Ledelsesveilederen til Legeforeningen og KS  
 Årsmøte til Leger i vitenskapelige stillinger (LVS) 
 Policy notat om rekruttering  



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 
  - 2 - 

 ALIS-møte (allmennleger i spesialisering) 
 Informasjonsfilm om digitale løsninger om sykemeldinger  
 EPJ-løftet  
 Møte i prosjektet e-dår (elektronisk dødsårsaksmelding)  
 Sykepleierforbundet har besøkt sms-legesenteret i Florø for å diskutere 

primærhelseteam 
 Styremøte i UEMO 

 

Sak 88/2017: Referat fra styremøtet 

 
 Utkast til referat fra styremøte 28. mars 2017 fulgte vedlagt innkallingen. 
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent. 
  

Sak 90/2017: Landsrådsmøte 

 
Styret gikk gjennom postene på dagsorden 
 
1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter.  
2. Godkjenning av saksliste og forretningsorden og valg av referenter og 

tellekorps 
Kari Sollien hilser landsrådet  

3. Leders tale   
4. Innkomne forslag  
5. Årsmelding for 2016   
6. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2016  
7. Budsjettforslag for 2018, herunder innstilling fra honorarutvalget  
8. Vedtekter ALIS og annonsering i Tidsskriftet  
9. Valg av leder, nestleder og styre  
10. Valg av valgkomite 
11. Valg av utvalg for allmennleger i spesialisering  
12. Valg av geografiske representanter til Legeforeningens landsstyre  
13. Utdeling av årets Allmennlegepris  
14. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2018  

 

Sak 91/2017: Forslag til Landsstyrevedtak 

 
 Tom Ole Øren orienterte om eventuelt forslag fra AF, NFA, YLF og Nmf om at 

landsstyret ber sentralstyret arbeide for at det opprettes studieplasser i medisin ved 
Helsefakultetet, Universitetet i Stavanger. 

 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Styret er positive til at det opprettes studieplasser i medisin ved 

Helsefakultetet, Universitetet i Stavanger. Allmennlegeforeningen støtter at dette 
sendes som forslag til landsstyret.  

 

Sak 92/2017: UEMO delegasjon 

 
 Det ble vist til drøftelse under styremøtet 28. mars 2017 om fremtidig UEMO 

delegasjon. Vedlagt innkallingen fulgte svar fra Tone Dorthe Sletten og Ivar 
Halvorsen.  

 
 Styret drøftet saken.  
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 Vedtak: Styret besluttet å ha tre representanter i UEMO til 1. oktober 2019 inklusiv 
eventuell visepresident. Størrelsen på delegasjonen evalueres i 2019. Man kan kun 
sitte i åtte år, tiden som visepresident teller ikke i maksimaltiden på åtte år.   

 

Sak 93/2017: Spesialisering i allmennmedisin 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte svar fra spesialitetskomiteen om spørsmål om 

sykehusåret i allmennmedisin.   
 
 Vedtak: Styret sender svar til spesialitetskomiteen etter behandlingen på 

landsrådsmøtet. Saken settes opp på neste styremøte.  
 

Sak 94/2017: Valg av vara til SOP 

 
 Legeforeningen hadde kontaktet Allmennlegeforeningen om valg av vara til 

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) 
 
 På grunn av tidsfrist ble saken behandlet av leder ved at han foreslo reoppnevning 

av Åge Henning Andersen som vara. 
 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 

Sak 95/2017: Elektronisk meldeordning fra Kreftregistret 

                                                          
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av fra Jan Robert Johannesen. 
 

Nils Kristian Klev orienterte, og styret drøftet saken.  
 

Vedtak: Nils Kristian Klev sender i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin 
brev til Kreftregisteret om at dette bør kunne gjøres enklere.  

 

Sak 96/2017: Forsøk med primærhelseteam – invitasjon til arbeidsgruppe 

 
 Tom Ole Øren orienterte om e-post av 30. mars 2017 om forsøk med 

primærhelseteam med invitasjon til å delta i arbeidsgruppe.  
 
 På grunn av at saken hadde frist før styremøtet var den ferdigbehandlet med at Nils 

Kristian Klev deltar fra Allmennlegeforeningen.  
 

Sak 97/2017: Jenter under 16 år og hormonellprevensjon 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 7. april 2017 fra sex og samfunn 

om jenter under 16 år og hormonellprevensjon.  
 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Saken oversendes Norsk forening for allmennmedisin og avdeling for jus og 

arbeidsliv i Legeforeningen.  
 

Sak 98/2017: Nasjonalt fagråd for NFP-utprøvingen 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 16. mars 2017 fra Bufdir om 

nasjonalt fagråd for NFP-utprøvingen. 
 
 Styret drøftet saken.  
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 Vedtak: Christina Fredheim deltar fra Allmennlegeforeningen.  
 

Sak 99/2017: Invitasjon til spesialitetsrådets seminar 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon til spesialitetsrådets seminar 3. og 

4. mai 2017.  
 
 Påmeldingsfrist: 21. april 2017 
 
 Tom Ole Øren har meldt seg på seminaret 3. mai 2017 før styremøtet pga fristen. 

 

Sak 100/20017: Ønske om svar vedrørende prosessen rundt innføringen av nye 
helsekrav ved førerkortinnehaver 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 5. april 2017 fra 1. landsråden i 

Østfold vedrørende prosessen rundt innføring av nye helsekrav ved 
førerkortinnehaver. 

 
 Nils Kristian Klev orienterte om saken, og styret drøftet den.  
 
 Vedtak: Takke for et ryddig innspill, AF involverer NFA og jobber videre sammen 

innad i foreningen for felles respons. Nils Kristian besvarer.  
 

Sak 101/2017: Visiting a first line GP practice in Norway 

 
 Allmennlegeforeningen har mottatt en henvendelse av 16. april 2017 fra en gruppe 

allmennleger i Belgia som ønsker å besøke et medisinsk senter i Norge.  
Sekretariatet har sendt en henvendelse til Kjartan Olafsson om denne saken.  

 
 Styret drøftet saken. 
 
 Vedtak: Undersøker med Legeforeningen, AF foreslår Florø.  

  

Sak 102/2017: Høring - Veiledende materiell for kommunene om forebygging av 
selvskading og selvmord 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 31. mars 2017 om høring - 
veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord.  

 
 Bakgrunn: 

Det nye veiledningsmaterialet er et av tiltakene i Helsedirektoratets handlingsplan 
for forebygging av selvmord og selvskading 2014 –2017. Veiledningsmateriellet retter 
seg i første rekke mot tjenesteutøvere og ledere i kommunale helse- og 
omsorgstjenester som har et ansvar for å forebygge, avdekke, avverge og følge 
opp personer med selvmordsatferd og personer som utsetter seg selv for 
selvskading. Materiellet omtaler kommunenes muligheter for å avdekke og sette i 
gang tidlig intervensjon og oppfølging. Det inneholder også råd og veiledning om 
hvordan kommunene kan organisere arbeidet internt og styrke samhandlingen 
mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.  

 
 Dokumenter. 
 
 Høringsfrist: 17. april 2017  
 

http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Veiledende-materiell-for-kommunene-om-forebygging-av-selvskading-og-selvmord/?uid=109160095226079102141030129176017061131133179102
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 Sidsel Mordt Andreassen har forberedt saken før styremøtet, og den var 
ferdigbehandlet på e-post på grunn av fristen.  

 

Sak 103/2017: Høring - tap av retten til å praktisere for trygdens regning og 
utelukkelse fra å utstede legeerklæringer 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 3. april 2017 fra Legeforeningen 
om høring - tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å 
utstede legeerklæringer.  

 
 Bakgrunn: 

Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har sendt 
forslag til endringer i folketrygdloven om tap av retten til å praktisere for trygdens 
regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer. I dag praktiseres det ingen 
virking på tvers av Helfo og Nav. Det innebærer at dersom en behandler utelukkes 
fra å utstede legeerklæring, så kan vedkommende likevel skrive ut medisiner på 
blåresept. Det vil regjeringen endre på. De foreslår å gå tilbake til den praksisen som 
var før 2009, da Helfo ble skilt ut fra Arbeidsdepartementet. Vedtak i denne typen 
saker skal gis virkning for alle ytelser etter folketrygdloven, uavhengig av hvilken etat 
som har fattet vedtaket. Øvrige vedtak skal kun gis virkning innenfor den enkelte 
etats ansvarsområde. Høringen inneholder også et forslag om at det kan reageres 
med en formell advarsel på mindre alvorlige tillitsbrudd innenfor Arbeids- og 
velferdsetatens ansvarsområde. Forslaget gjelder alle som praktiserer for trygdens 
regning, blant annet lege, psykolog, tannlege og fysioterapeut. 

 
Departementene understreker at det er svært få saker der dette virkemiddelet vil bli 
brukt. Det gjelder i de alvorligste tilfellene hvor behandleren gjør seg skyldig i misbruk 
overfor trygden, eksempelvis ved at en lege medvirker til at pasienten mottar 
uberettiget utbetaling, for eksempel ved salg av legeerklæringer på fiktivt grunnlag. 
Andre handlinger vil være grove tilfeller av gjentakende feil takstbruk, og grovt 
overforbruk av takster utover hva som er medisinsk nødvendig. 

 
 Høringsfrist: 30. mai 2017 
  
 Nils Kristian Klev orienterte, og styret drøftet saken. 
 

Vedtak: Nils Kristian Klev besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret.  
 

Sak 104/2017: Høring – rapporter om styrket medisinskfaglig ledelse av 
primærhelsetjenesten 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 6. april 2017 fra Legeforeningen 
om høring – rapporter om styrket medisinskfaglig ledelse av primærhelsetjenesten.  

 
 Bakgrunn: 

Legeforeningen har i presidentperioden 2015-2017 hatt satsningsområdet "Styrket 
medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten". Ved landsstyremøtet i 2016 la 
satsningsområdet frem en rapport og anbefalinger om styrking av formell 
lederkompetanse hos leger i primærhelsetjenesten, og et samarbeid med 
Universitetet i Oslo om ledelseskurs for allmennleger. Satsningsområdet har arbeidet 
videre mot landsstyremøtet i 2017 og har utarbeidet to rapporter – "Pasientens 
primærhelsetjeneste må ledes" og "Fastlegen som helsetjenestens portner". Disse 
rapportene skal diskuteres på landsstyremøtet i Ålesund (30. mai til 1. juni) og sendes 
nå på høring til alle foreningsledd.  

 
Begge rapportene innledes med oppsummerende sammendrag. I "Fastlegen som 



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 
  - 6 - 

helsetjenestens portner" presenteres Legeforeningens forslag til en modernisert 
portnerrolle over seks sider først i rapporten. Her drøftes nye måter å samhandle på 
mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten, og mellom fastlegen og andre aktører i 
kommunen, foruten tiltak for å styrke lege-pasient kontinuiteten. Deretter følger korte 
sammendrag av ekspertbidragene, før disse bidragene gjengis i sin helhet. Professor 
Anders Grimsmo har skrevet om portnerrollen i et pasient- og kvalitetsperspektiv, 
mens førsteamanuensis Geir Godager og Professor Tor Iversen har skrevet om 
portnerrollen i et helseøkonomisk perspektiv, med særlig fokus på betydningen av 
diagnostisk presisjon. I "Pasientens primærhelsetjeneste må ledes" presenteres 
Legeforeningens politikk i kortform på om lag to sider først i rapporten. Deretter 
følger en mer omfattende beskrivelse av norsk primærhelsetjeneste og 
Legeforeningens politikk, før professor Jan Frichs ekspertbidrag om ledelse av 
kommunens medisinske tilbud i et ledelsesteoretisk perspektiv. 
 
Høringsfrist: 5. juni 2017 
 
Kirsten Rokstad orienterte.  
 
Vedtak: Kirsten Rokstad besvarer høringen.  
 

Sak 105/2017: Høring - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3 
Tjenestetyper 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 7. april 2017 fra Legeforeningen 

om Høring - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3 Tjenestetyper.  
 
 Bakgrunn: 

De fleste virksomheter i helsetjenesten utveksler pasientinformasjon/samhandler 
elektronisk over Norsk Helsenett. Adresseringsmekanismer for informasjonen har hatt 
behov for revisjon, og arbeid med dette har skjedd foregående år. Legeforeningens 
tidligere høringssvar finner dere her  

 
I arbeidet med standard for tjenestebasert adressering del 1 og 2 ble det avdekket 
behov for tydelige krav til enhetlig bruk av tjenestetyper i adresseringen. Det ble 
derfor valgt å utarbeide en del 3 av standarden som omhandler krav til 
tjenestetyper. Høringsinstansene bes spesielt om å vurdere om tjenestetypene og 
virksomhetstypene er dekkende. Videre bes høringsinstansene vurdere om det vil 
være spesielt krevende å etterleve kravene i denne standarden. Det bør spesielt 
sees på effektivitet og pasientsikkerhet og svakheter og mangler bør helst 
kommenteres, og gjerne begrunnes med konkrete eksempler. 
 

 Høringsfrist: 8. mai 2017 
 
Kjartan Olafsson orienterte, og styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Kjartan Olafsson besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret.   
 

Sak 106/2017: Høring - Forslag om observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes 
leder Kari Sollien 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-posta av 13. mars 2017 fra Legeforeningen 
om høring – forslag om observatørstatus i sentralstyret for Akademikerne.  
 
Bakgrunn: 
Etter forslag fra Ylf vedtok Sentralstyret på sitt møte 16. februar 2017 å sende på 
høring forslag til en ordning der Akademikernes leder Kari Sollien møter som fast 

http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horingsuttalelser/-Horing---Krav-til-tjenestebasert-adressering-og-identifikatorer-ved-elektronisk-samhandling/
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observatør i Legeforeningens sentralstyre for valgperioden 2017 til 2019. Sollien ble 
Akademikerleder etter forslag fra Legeforeningen og det ville være en fordel for 
henne og for Legeforeningen at hun kunne ha fortsatt god kontakt med styrets 
virksomhet etter at hennes sentralstyreperiode er over 31. august 2017. 
Akademikerne er i år 20 år og det er første gang en lege innehar posisjonen som 
Akademikernes leder. Begrunnelsen for ønsket om å gi observatørstatus til Sollien 
som Akademikernes leder er at hun bør kjenne til sakene og prosessene i 
Legeforeningen. Å følge Sentralstyret vil gi den beste anledning til dette. 
Legeforeningens president har en viktig observatørplass i Akademikernes styre. 
Sollien er allmennlege, men intensjonen er at hun skal være observatør som 
Akademikerleder og dermed ikke ha rollen som interessepåvirker for 
allmennmedisin. Til informasjon satt forrige Akademiker-leder Knut Aarbakke en 
lengre periode som sentralstyremedlem i Samfunnsviterne parallelt med vervet som 
Akademikernes leder. 
 
Det er tale om et spørsmål av prinsipiell karakter da det dreier seg om en fast 
observatørstatus i alle saker, og med et tidsperspektiv som potensielt kan strekke seg 
over mange år. Det vil potensielt være en mer langvarig representasjon enn for de 
valgte styreposisjonene.  
Sentralstyret har i avveiningen falt ned på at argumentene for å gi observatørstatus i 
sentralstyret til Sollien som Akademikerleder er klart større enn ulempene. Vedtaket 
ble fattet mot en stemme.  
 
Sentralstyrets mandat er gjennom lovene gitt av landsstyret. Spørsmålet man må 
stille seg er om landsstyret ville mene at etableringen av en slik ordning er noe 
Sentralstyret kunne gjøre etter eget initiativ. Sentralstyrets vurdering er at en slik 
ordning må forelegges landsstyret for diskusjon og vedtak. 
 
Høringsfrist: 24. april 2017 
 
Høringen var besvart.  
 

Sak 107/2017: Eventuelt 

 
Det var ingen saker til eventuelt.  
 

Sak 108/2017: Legemiddelinformasjon til pasienter - legenes rolle 

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

om legemiddelinformasjon til pasienter - legenes rolle. 
 

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte. 
 

Sak 109/2017: Søknad fra hovedkomiteen til Primærmedisinsk uke 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt søknad om startkapital fra hovedkomiteen til 

Primærmedisinsk uke. 
 
 Vedtak: Det betales startkapital i henhold til søknaden.  
 

Sak 110/2017: Helse- og omsorgskomiteen skal behandle forslag om rekruttering av 
fastleger 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 24. april 2017 fra Ruth Grung om at 

Helse- og omsorgskomiteen skal behandle forslag om rekruttering av fastleger. 
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 Vedtak: Styret sender innspill til Nils Kristian Klev og Tom Ole Øren som besvarer 

henvendelsen.  
 
  

Sak 111/2017: 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. Saken ble også behandlet på møtet 17. januar, 15. februar og 28. 
mars 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. 
 

 

 Frist 25. april 2017. Allmennlegeforeningen har fått utsatt frist til 27. april 2017. 
 
 Styret drøftet saken.   
 
 Vedtak: AF støtter Marit Hermansen som president også i perioden 1. september 

2017 til 31. august 2019. 
AF foreslår følgende medlemmer av sentralstyret: 
Tom Ole Øren leder av AF  
Kirsten Rokstad styremedlem i AF 


