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Godkjent 23. november 2017 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  
 
I 
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 
 

Dato:   24. oktober 2017 
 

Møtested: Losby 

 

Deltakere:  Tom Ole Øren, leder  

Kirsten Rokstad 
Christina Fredheim 
Sidsel Mordt Andreassen 
Elisabeth Stura 
Ole Arvid Osmundnes 
Torgeir Hoff Skavøy 
Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin 
 

Forfall:  Nils Kristian Klev, nestleder 
 

Referent:  Camilla Fagerholt 
 
 

Sak 214/2017: Leders 10 minutter 

 
 Sentralstyremøte i London 18-21 oktober-17 

o Møte med representanter fra fastlegene og sykehus 
o Cambridge University Hospital ( papirløst på avdelinger på sykehus) 
o Satsningsområder Legeforeningen 

 Helsetjenesten; KRY (videokonsultasjoner) 
 Seminar på Stortinget om fastlegeordningen 
 "Trønderopprøret" - paneldebatt i Trondheim  
 Ledermøte mellom Allmennlegeforeningen (AF) og Norsk forening for 

allmennmedisin (NFA).  
 Møte mellom AF, NFA, LSA og NORSAM. Vedtak; felles møter to ganger i 

året. 
 Møte med allmennleger fra Stockholm 
 Møte med helseministeren  
 Møte med tillitsvalgte allmennleger i Oslo 
 Intervju med Utposten. Tema: FLO sine utfordringer 
 Åpningsforedrag Nidaroskongressen 
 Sentralstyremøte 
 Planleggingsmøter med Markus Moe vedrørende DM debatt 
 Kontaktmøte Helse- og omsorgsdepartementet om fastlegeordningen 
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(digitalisering, IKU, evaluering) 
 Møte med avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Mikaelsen om 

fastlegeordningen  
 

Fremover 
 Helsekonferanse Hurtigruta, Svolvær  
 Reforhandling av ramme- og særavtalen med KS 
 Møte med lokalforeningene på Gardermoen 
 Sør-Trøndelag 175 års jubileum 

 

Sak 215/2017: Politisk time og aktuelle saker 

 
 Kronikker i Bergens tidene 
 Sentralstyremøtet 
 Møte om praksiskonsulentordningen i Bergen  
 Forslag til kvalitetsindikator til Helsedirektoratet   
 Møte om velferdsteknologi  
 Møte i ALIS-utvalget – ny representant fra Norsk forening for allmennmedisin: 

Andreas Pahle  
o ALIS jobber med et nettkurs  

 Sykehusåret – arbeidsmøte i spesialitetskomiteen  
 Møte i IT-utvalget  
 Prosjektet om fagaksen i Legeforeningen  
 Prosjekt Norsk forening for allmennmedisin har sammen med Norsk psykiatriske 

forening  
 Primærhelseprogram  
 Knutepunktmodellen – samarbeid mellom fastleger og fysioterapeuter 
 SKIL – senter for kvalitet i legekontor 
 Nasjonale programmet persontilpasset medisin 
 Prosjekt om nasjonalt screeningprosjekt om diabetes 
 Undersøkelsen til forbrukerrådet  
 Oppgaveforvaltning – faggruppe i Norsk forening for allmennmedisin 
 Hurtigrute-kurset  
 Informasjonsmøte i Helsedirektoratet om digitalisering på 

sykefraværsområdet  
 Avviklingsmøte Raskere tilbake 
 Gruppe tid og sted - celleprøver 

 

Sak 216/2017: Referat fra styremøtet 

 
 Utkast til referat fra styremøte 14. september fulgte vedlagt innkallingen.  
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

Sak 218/2017: Våruka 2018 

 
Det holdes takskurs fredag i Våruka. 
Vedtak: Kurskomite; Torgeir Hoff Skavøy og Tom Ole Øren.  
 
Kurskomiteene i kurs i helsepolitikk og ledelseskurset orienterte om status 
 
Camilla Fagerholt orienterte om status for det sosiale arrangementet.  
 

Sak 219/2017: Våruka 2019 
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Våruka 2019 blir i uke 19 på Hotel Moxy på Hellerudsletta.  
 

Sak 220/2017: Regnskapsrapport 3. kvartal 2017 

 
Camilla Fagerholt gikk gjennom regnskapsrapport for 3. kvartal 2017 og for samme 
periode for 2016 til sammenligning.  
 
Resultatet er vesentlig lavere enn for samme periode i fjor. Camilla Fagerholt ser 
nærmere på tallene sammen med regnskapsfører og legger dette frem på neste 
styremøte. 
 
Vedtak: Regnskapsrapporten behandles på neste styremøte.  

 

Sak 221/2017: Dokument om styrking av fastlegeordningen 

                
Sidsel Mordt Andreassen hadde skrevet videre på dokumentet "styrking av 
fastlegeordningen."  
 
Styret gikk gjennom forslag til spørsmål på tariffkonferansen.  
 

Sak 222/2017: Bestillerrapport om rammevilkår 

 
 Torgeir Hoff Skavøy, Sidsel Mordt Andreassen og Christina Fredheim hadde skrevet 

utkastet til bestillerrapport om rammevilkår.  
 
Styret gikk gjennom forslag til spørsmål på tariffkonferansen.  
 
 

Sak 223/2017: Etablering av fagutvalg for leger i spesialisering - Fuxx - i alle 
fagmedisinske foreninger 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 21. september 2017 fra 

Legeforeningen om etablering av fagutvalg for leger i spesialisering - Fuxx - i alle 
fagmedisinske foreninger. (17/5221) 

  
 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 

Sak 224/2017: Hurtigrutekurset – foreningens time 

 
Hurtigrutekurset er fra 26. – 30. oktober 2018. Foreningens time lørdag formiddag, 
lørdag 27. oktober 2018.  
 
Vedtak: Sidsel Mordt Andreassen deltar under foreningens time.  
 

Sak 225/2017: Kursavgifter 2018 

 
Camilla Fagerholt orienterte om vedtak på felles ledermøte AF og NFA 10. oktober 
2017 om at kursavgiftene for 2018 blir uforandret. 
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering. 
 

Sak 226/2017: Kurskomiteseminaret: 25.-26. januar 2018 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 20. september 2017 fra 

Legeforeningen om at kurskomiteseminaret holdes 25. og 26. januar 2018 på Soria 
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Moria hotell. (17/5222) 
  

Vedtak: Ole Arild Osmundnes og Sidsel Mordt Andreassen deltar fra 
Allmennlegeforeningen. 
 

Sak 227/2017: Invitasjon til jubileumsfest i Sør-Trøndelag Legeforening 

 
 Allmennlegeforeningen hadde fått invitasjon til jubileumsfest i Sør-Trøndelag 

Legeforening den 17. november 2017.  
 
 Vedtak: Tom Ole Øren, Kirsten Rokstad og Torgeir Hoff Skavøy deltar fra 

Allmennlegeforeningen.  
 

Sak 228/2017: Helfo ønsker å starte opp brukerpanel på lege 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 21. september 2017 fra 

Legeforeningen om at Helfo ønsker å starte opp brukerpanel på lege. (17/5193)  
 
 Styret diskuterte. Allmennlegene vil på denne måten være med på å utvikle 

tjenesten, og at dette må honoreres.   
 

Vedtak: Det gis tilbakemelding til Legeforeningen om at HELFO må orienters om at 
dette er et arbeid som må honoreres.   

 

Sak 229/2017: Høring - Rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og 
sikrere tilgang til helsedata 

 
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt Helsedatautvalgets rapport, Et nytt 
system for enklere og sikrere tilgang til helsedata, på høring. 
Helsedatautvalget ble fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet  
31.5. 2016. Utvalget skulle utrede et bedre og mer effektivt system for behandling av 
helsedata. Legeforeningen kom med innspill til utvalgets arbeid i desember i fjor, der 
vi bemerket at mandatets sammensetning og tidsramme ga begrensninger for 
arbeidet. Legeforeningen påpekte at mandatets ambisjon burde være å beskrive 
og drøfte den konkrete nytteverdien av å sammenstille mer helseopplysninger til 
sekundære formål, herunder risikoer ved dette, samt å identifisere de ulike 
problemsstillingene som krever nærmere utredning. 
Legeforeningen pekte også på utvalgte problemstillinger utvalget burde utrede, 
men understreket samtidig at disse ikke var uttømmende. Følgende problemstillinger 
ble drøftet i Legeforenings høringssvar: skillet mellom primær- og sekundærbruk av 
helseopplysninger, mellom anonymiserte og personidentifiserbare 
helseopplysninger, den enkeltes råderett, informasjons- og selvbestemmelsesrett, 
nytteverdi og risiko, samt forholdet til EPJ, helseapper og velferdsteknologi. 
Les mer om Legeforeningens tidligere innspill på Legeforeningens sider: 
Legeforeningens innspill til ekspertgruppe for enklere tilgang og bedre utnyttelse av 
helsedata (Helsedatautvalget) (pdf) 

Utvalget har nå kommet med sin rapport: "Et nytt system for enklere og sikrere 
tilgang til helsedata". Rapporten er sendt ut på høring med høringsfrist 1. desember 
2017. Helsedatautvalget har pekt på at det er igangsatt mye bra arbeid for å gjøre 
tilgangen til helsedata enklere og sikrere. Helsedatautvalget mener det er viktig at 
dette arbeidet fullføres så raskt som mulig. De viser imidlertid til at grunnleggende 
utfordringer vil bestå, og at det er behov for mer radikale grep hvis man reelt skal 
oppnå en bedre utnyttelse av norske helsedata. Helsedatautvalget mener det bør 
innføres et nytt system for tilgang til helsedata. 

https://legeforeningen.no/PageFiles/279153/Den%20norske%20legeforening/11154/Innspill%20til%20Helsedatautvalget%20(2).pdf
https://legeforeningen.no/PageFiles/279153/Den%20norske%20legeforening/11154/Innspill%20til%20Helsedatautvalget%20(2).pdf
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Utvalget anbefaler: 

1. Dagens krav om forhåndsgodkjenning fra Datatilsynet og/eller de regionale 
komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk før det gis tilgang til 
helsedata avvikles (se kapittel 5). 

2. Det etableres en nasjonal tjeneste som ivaretar alle forvaltningsoppgaver for 
å kunne tilgjengeliggjøring helsedata for forsvarlig sekundærbruk til alle 
legitime formål (se kapittel 5.3 og 6). 

3. Første versjon av en helseanalyseplattform realiseres raskt og bygges ut over 
tid, med nye datakilder og analyseverktøy, under et strengt 
kvalitetsgodkjennings- og informasjonssikkerhetsregime (se kapittel 7). 

4. Demografiske og sosioøkonomiske data på individnivå gjøres tilgjengelig på 
en helseanalyseplattform, enten fra SSB eller fra andre kilder i 
statsforvaltningen (se kapittel 8). 

Helsedatautvalget nevner at det er en forutsetning for alle anbefalingene at 
personvernet er ivaretatt og viser til at det for hvert av de foreslåtte tiltakene vil 
være nødvendig med grundigere utredninger enn det Helsedatautvalget har hatt 
mulighet til å gjøre. 

Helsedatautvalget mener at sentrale mål for det nye systemet bør være: 

 Forsvarlig sekundærbruk av helsedata til alle legitime formål skal økes. 

 Ivaretagelsen av personvernet og informasjonssikkerheten skal styrkes. 

 Det skal bli enklere og mindre tid- og ressurskrevende å få tilgang til 
sammenstilte helsedata, inkludert relevante demografiske og 
sosioøkonomiske data fra ulike registre og datakilder for sekundærbruk til alle 
legitime formål. 

 Brukere av helsedata skal kunne forholde seg til én instans hvor de får god 
veiledning, god service og forutsigbare tjenester i form av enkel og sikker 
tilgang til helsedata. 

 Helsedata bør kunne brukes som dokumentasjonsgrunnlag for en raskere og 
bedre godkjennings- og evalueringsprosess for legemidler, medisinsk-teknisk 
utstyr, velferdsteknologi og nye medisinske metoder mv. 

Helsedatautvalget viser til at de har vurdert overordnende personvernmessige, 
juridiske og organisatoriske spørsmål tilknyttet hvert av de fire foreslåtte tiltakene. 

Rapporten tar delvis opp enkelte av problemstillingene Legeforeningen nevnte i 
sine innspill til Helsedatautvalget, samtidig som utvalget ser at det er nødvendig 
med grundigere utredninger for de foreslåtte tiltakene. 

Legeforeningen nevner at Helsedatautvalgets mindretall (medlemmene Anderssen 
og Nervik) mener at mulige handlingsalternativ og konsekvensene av tiltakene ikke 
er tilstrekkelig utredet. Etter Anderssens og Nerviks vurdering er det derfor ikke 
grunnlag for å konkludere med at tiltakene bør gjennomføres. Dette gjelder særlig 
tiltak 2 og 3. En nærmere begrunnelse for Anderssen og Nerviks standpunkt er gitt i 
kapittel 11. Deler av mindretallets vurderinger samsvarer med problemstillinger 
Legeforeningens trakk frem i sine innspill til utvalgets arbeid, herunder at det 
grunnleggende premisset om at personvernhensynet skal ivaretas tverrgående 
gjennom utvalgets arbeid ikke er tilstrekkelig oppfylt, og at innholdet i den nye 
personvernforordningen i for liten grad er innarbeidet i rapporten. 
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Høringsfrist 14. november 2017 
 
Petter Brelin orientert, og styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 230/2017: Høring: Regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med 
alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 5. oktober 2017 om høring: regler 

for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden 
opptjent etter nye regler (17/5502) 

 

De nye reglene er nødvendig for å kunne beregne alderspensjon fra de offentlige 
tjenestepensjonsordningene til personer som er født i 1954 eller senere. Forslaget 
omfatter regler for hvordan tjenestepensjonene skal levealderjusteres, og hvordan 
tjenestepensjonen skal påvirkes av utbetalingene fra folketrygden. De nye reglene 
for opptjening av alderspensjon fra folketrygden sier at personer født i 1963 eller 
senere skal få folketrygden fullt ut beregnet etter ny regler, mens personer født i 
årene 1954-1962 skal få alderspensjon beregnet delt etter gamle og dels etter nye 
regler. Departementet foreslår at hovedprinsippene i dagsens samordningsregelverk 
videreføres til de nye samordningsreglene. Dette innebærer blant annet at 
samordningen fortsatt skal skje tidligst ved fylte 67 år, og som om folketrygden tas ut 
samtidig med tjenestepensjon. Det skal også fortsette å være samordningsfordeler, 
som sikrer et økt kompensasjonsnivå for de med lavt pensjonsgrunnlag fremfor de 
med høyere pensjonsgrunnlag. Du kan lese mer om forslaget til nye regler på 
Arbeids- og sosialdepartementets nettsider. 

 
 Høringsfrist 25. oktober 2017.  
 
 Torgeir Hoff Skavøy orienterte, og styret drøftet saken.  
 

Vedtak: Torgeir Hoff Skavøy besvarer høringen.  
 

Sak 231/2017: Høring Innspill til Akademikernes næringspolitiske dokument 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 5. oktober 2017 fra 
Legeforeningen om høring: innspill til Akademikernes næringspolitiske dokument. 
(17/5503) 

 
 Akademikerne har sendt på høring utkast til sitt næringspolitiske dokument for 21-

tallet. Utkastet er basert på innspillene fra medlemsforeningene og Akademikerne N 
og Akademikerne P, samt drøftinger i styret. Dokumentet ble senest drøftet i 
styremøtet 8. september. Endelig utkast til Akademikernes næringspolitiske 
dokument skal forelegges styret 6. desember. Legeforeningen har deltatt i arbeidet 
med å utforme dokumentet. Akademikerne ber om synspunkter på den 
overordnede prinsippdelen, og innspill og synspunkter på konkrete politikkpunkter 
med tiltak og strategier. Legeforeningens sekretariat ber om at foreningsleddene 
spesielt gir tilbakemeldinger på innhold som kan relateres til helse, og kommer med 
innspill på hva som eventuelt mangler for å styrke legenes posisjon. 

 
 Høringsfrist: 25. november 2017  
 
 Torgeir Hoff Skavøy orienterte om høringen, og styret diskuterte.  
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 Vedtak: Torgeir Hoff Skavøy besvarer høringen.   
 

Sak 232/2017: Høring: forslag til lov og forskrift om tilskudd til virksomheter med 
offentlig tjenestepensjonsordning som leverer lovpålagte spesialisthelsetjenester og 

statlige barneverntjenester 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 17. oktober 2017 fra 
Legeforeningen om forslag til lov og forskrift om tilskudd til virksomheter med 
offentlig tjenestepensjonsordning som leverer lovpålagte spesialisthelsetjenester og 
statlige barneverntjenester. (17/5771) 

 

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet, i 
samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet, med forslag til lov og forskrift 
om ovennevnte tilskuddsordning til dekning av ideelle og andre virksomheters 
historiske pensjonskostnader knyttet til offentlig tjenestepensjonsordning. Tilskuddet 
presenteres som et ledd i regjeringens politikk for å styrke rammevilkårene for ideelle 
tjenesteleverandører. Forslaget innebærer i hovedtrekk følgende: 1. Utvalgets 
avgrensning av mottakerne legges til grunn for ordningen. 2. Pensjonsforpliktelsene 
blir værende i KLP, og staten kompenserer deler av de årlige pensjonspremiene 
knyttet til historiske pensjonskostnader som KLP krever av virksomhetene. 3. Kun 
premie for historiske pensjonskostnader knyttet til opptjeningstid før 2010, og som 
forfaller etter ordningens ikrafttredelse, kompenseres. 4. Tilskuddet avkortes for 
kostnader knyttet til annen aktivitet enn lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlig 
barnevern (bl.a. mot kommuner og private kunder). Tilskuddet vil bli kunne gitt til 
spesialisthelsetjenester som sykehustjenester, tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB), psykisk helsevern og spesialisert rehabilitering. Tiltakene innenfor det statlige 
barnevernet kan også få tilskudd. Dette omfatter blant annet barneverninstitusjoner 
og sentre for foreldre og barn. Det foreslås at tilskuddet ikke skal gis til: - De tolv 
ideelle institusjonene som er tett integrert i spesialisthelsetjenesten (blant annet 
sykehusene Diakonhjemmet, Lovisenberg og Haraldsplass). - De 19 kirkelige 
familievernkontorene. - Virksomheter med medlemskap i Statens pensjonskasse 
(SPK). - Leverandører av ambulansetjenester. - Kommuner som har overtatt privat 
virksomhet. - Overføringsavtalens Sikringsordning. 
 
Høringsfrist: 21. november 2017.  
 
Kirsten Rokstad orienterte om høringen, og styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Kristen Rokstad besvarer høringen.   
 

Sak 233/2017: Nye retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 17. oktober 2017 fra 
Legeforeningen om nye retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi. 
(17/5770) 
 
Det sendes ut på høring rapport om nye retningslinjer for behandling av kvinner med 
epilepsi. Det er tidligere vist at kvinner med epilepsi har en overhyppighet av 
fertilitetsproblemer, menstruasjonsforstyrrelser og hormonelle forstyrrelser. Kvinner 
med epilepsi opplever problemstillinger knyttet til prevensjon, svangerskap, amming, 
seksualitet og menopause. I tillegg er ofte psykiske problemstillinger aktuelle. Dette 
var bakgrunnen for et prosjekt mellom gynekologer og nevrologer i Norge der en 
styringsgruppe ledet av overlege dr. med. Line Sveberg Røste, Nevrologisk avdeling, 
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Oslo Universitetssykehus HF - Rikshospitalet ga ut Retningslinjer for behandling av 
kvinner med epilepsi i 2011, i samarbeid med Den norske legeforening. Ny viten på 
området har kommet til, særlig innenfor svangerskap og amming, men også 
innenfor de andre gruppene. Det er med bakgrunn i dette utarbeidet forslag til nye 
retningslinjer for behandling av kvinner med denne typen utfordringer. Faggruppen 
ber om tilbakemeldinger på forslaget som er utarbeidet. 
 
Høringsfrist: 10. desember 2017.  
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 234/2017: Høring utkast til forskrift om organisasjon, oppgaver og 
saksbehandling for Diskrimineringsnemnda 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 17. oktober 2017 fra 
Legeforeningen om utkast til forskrift om organisasjon, oppgaver og saksbehandling 
for Diskrimineringsnemnda. (17/5769) 
 
Legeforeningen har mottatt høring fra Barne- og likestillingsdepartementet med 
utkast til forskrift om Organisasjon, oppgaver og saksbehandling for 
Diskrimineringsnemda. Ny lov innebærer endringer i dagens håndhevingsapparat, 
blant annet slik at lovhåndheveroppgavene skilles ut fra LDOs oppgaveportefølje. 
Ombudet blir med dette et rent pådriver- og veilederorgan på linje med 
Barneombudet. Det skal opprettes en ny Diskrimineringsnemnd der alle saker skal 
behandles i én instans. Nemnda gis myndighet til å tilkjenne oppreisning i 
diskrimineringssaker innenfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold. 
Ordningen med et faglig sekretariat for nemnda skal videreføres. Departementet 
viderefører ikke en forskriftsfesting av ombudets organisasjon, oppgaver og 
saksbehandling. Det vises til at ombudets organisasjon og oppgaver er tilstrekkelig 
klargjort i ny diskrimineringsombudslov(se Prop. 80 L (2016-2017)) og at 
lovhåndheveroppgavene skal skilles ut fra ombudets oppgaveportefølje. 
Departementet har på denne bakgrunn kommet til at det ikke er behov for en 
forskrift som gir nærmere bestemmelser om ombudets organisasjon og oppgaver. 
 
Høringsfrist 26. oktober 2017.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 235/2017: Høring: Felles overordnede læringsutbyttebeskrivelser for 
profesjonsstudiene i medisin i Norge 

 
Allmennlegeforeningen har mottatt e-post av 17. oktober 2017 om felles 
overordnede læringsutbyttebeskrivelser for profesjonsstudiene i medisin i Norge. 
(17/5768) 
 
Legeforeningen har mottatt høring fra NTNU om læringsutbyttebeskrivelser for 
medisinstudiet. Dekanene for de fire medisinutdanningene i Norge har vedtatt å 
innføre felles overordnede læringsutbyttebeskrivelser for medisinstudiene i Norge. 
De medisinske fakultetene ber om innspill på forslaget til de nasjonale 
læringsutbyttebeskrivelsene. De ønsker innspill både på formuleringene og forslag til 
nye punkter som bør inkluderes. Fakultetene skriver at hensikten med 
læringsutbyttebeskrivelsene er å ha et felles rammeverk for de norske 
medisinutdanningene, som beskriver en overordnet sluttkompetanse som er felles for 
leger som blir utdannet i Norge. Fakultetene mener også at de felles beskrivelsene 
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kan gi et bedre grunnlag for å samarbeide om utviklingen i medisinutdanningen i 
Norge. 
 
Høringsfrist: 27. oktober 2017.  
 
Christina Fredheim orienterte om saken, og styret diskuterte.  
 
Vedtak: Christina Fredheim besvarer høringen.  
 

Sak 236/2017: Eventuelt 

 
Det var ingen saker til eventuelt.  
 

Sak 237/2017: Invitasjon til arbeidsgruppe for å utvikle strategi for internasjonalt 
arbeid i Legeforeningen 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 20. oktober 2017 fra 
legeforeningen med invitasjon til arbeidsgruppe for å utvikle strategi for 
internasjonalt arbeid i Legeforeningen.  
 
Etter forslag fra Jannicke Mellin-Olsen, Of, gjorde landsstyret slikt vedtak: 
 

"Landsstyremøtet ber sentralstyret legge frem en strategi for Legeforeningens 
internasjonale engasjement ved landsstyremøtet i 2018." 

 
Sentralstyret drøftet Mellin-Olsens forslag i møte 17.10. og vedtok å nedsette en 
arbeidsgruppe som får i oppdrag å utarbeide en strategi for Legeforeningens 
internasjonale engasjement, se vedlagte brev og PS notat 2. 
 
Frist: 25. oktober 2017.  
 
Vedtak: Christina Fredheim deltar fra Allmennlegeforeningen.  
 

Sak 238/2017: Fastlegekonferanse 

 
Helsedirektoratet skal ha en fastlegekonferanse 1. desember 2017  
 
Vedtak: Styret oppfordres til å delta, og det gis praksiskompensasjon.  
 

Sak 239/2017: Økonomisk analyse 

 
Styret drøftet behovet for en økonomisk analyse. 
 
Vedtak: AF styret vedtok å få utført en ekstern økonomisk analyse som belyser 
utvikling i driftskostnader og eventuelt inntekter i forhold til basistilskuddet.  
 
Det ble satt ned en arbeidsgruppe med Torgeir Hoff Skavøy, Kirsten Rokstad og Tom 
Ole Øren som arbeider med konkretisering av bestillingen. Innhenting av anbud og 
fremlegging av endelig tilbud for vedtak innen utgangen av 2017.  
 
 
 
 


