
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 
  - 1 - 

Godkjent 24. april 2017  

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  
I 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 

Dato:   Tirsdag 28. mars 2017 

 

Møtested: Florø    

 

Deltakere:  Tom Ole Øren, leder  

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

 

Forfall:  Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin 
 

Til stede: Karin Wallin 
 

Referent:  Camilla Fagerholt 

 

 

Sak 60/2017: Leders 10 minutter 

 
Møtevirksomhet: 

 Internt møte om PKO 
 Foredrag Grunnkurs A (FLO/Rammebetingelser) 
 To møter med fysioterapi prosjektet(samhandling) 
 Nurse-Family Partnership (NFP) 
 Møte med Oslo legeforening om hvordan engasjere fastleger i Oslo? 
 Work-shop om Helsevakt 
 Drøftingsmøte med NAV Direktoratet L-takster  
 Tariffutvalget 
 Planleggingsmøte med dirigentene-Våruka 
 Primærhelsegruppe 
 Ukentlige møter med presidenten 
 Lederstøtte 

 
Media: 

 Besøk av Torgeir Michaelsen på Nøtterøy legesenter 
 Film om fastlegeordningen 
 Blogg Dagens Medisin: rekruttering 
 Diverse(ukentlige mediamøter) 

 
Reisevirksomhet: 

 Allmennlegemøte i Trondheim 
 IA konferanse i Bodø- foredrag: fastlegeordningen i framtiden. 
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 Foreningens time på Geilo kurset 
 Årsmøte Norsk Medisinerstudent forening ( NMF) i Trondheim, foredrag; 

rekruttering, diverse 
 

Sak 61/2017: Politisk time og aktuelle saker 

 
 To møter med KS – samarbeid med ledelsesveilederen  
 Møte om fagmedisinsk akse 
 Internasjonalt kontaktmøte 
 Tariffutvalgsmøte 
 Møte med NAV om L-takster  
 Møte i satsningsområdet – ledelse i primærhelsetjenesten  
 Utdanningsstillinger for allmennmedisin på sykehus 
 Styremøte i SKIL 
 Rekruttering av tillitsvalgte 
 ALIS-stillingene i Helse-Vest 
 Møte i AU- allmennmedisinsk utdanningsutvalg 
 Questback 
 EPJ-løftet  
 Prosjektet felles legemiddelliste 
 Møter med Oslo legeforening  
 KUP-møte (Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet) 
 Årets allmennlege 
 To sentralstyremøter  
 Framtidsprosjektet til sentralstyret 
 Møte om finansieringsmodeller IT  
 Reise til Orlando  
 Dialogmeldinger  
 Telefonmøte – Noklus – styringsgruppemøte 
 Styringsgruppemøte – beslutningstøtte for sykemeldere 
 Fysioterapi prosjektet  
 Møte i utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet 
 Undervisning på Grunnkurs A  
 Veiledet tjeneste  
 

Sak 62/2017: Referat fra styremøtet 

 
 Utkast til referat fra styremøte15. februar følger vedlagt.  
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent. 
  
 

Sak 64/2017: Endeling fordeling av kontingentmidler for 2017 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 21. februar 2017 fra Legeforeningen 

om endeling fordeling av kontingentmidler for 2017.  
 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 

Sak 65/2017: Våruka 

 
 Karin Wallin orienterer om status for Våruka 2017.  
 

Kurs i helsepolitikk tirsdag 89  

Ledelseskurs onsdag - fredag 38 inkl komite 

Grunnkurs A mandag - fredag 45  
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Grunnkurs D mandag - fredag 51  

Emnekurs om hud onsdag - fredag 65 inkl komite 

Emnekurs om søvn onsdag - fredag 29  

Landsrådsmøte Allmennlegeforeningen 
(AF) onsdag 26. april 

119  

Årsmøte Norsk forening for 
allmennmedisin (NFA) torsdag 27. april 

87  

   

ALIS-kveld mandag 24. april på Yonas 
Pizzeria 

51  

Hundekjøring i Tromsø - tirsdag 25. april 14  

Middag (to retter) på hotellet tirsdag 
25. april 

65  

Stand up med Jonas Bergland og 3-
retters middag onsdag 26. april 

91  

Festmiddag på hotellet torsdag 27. 
april 

98  

 
 
 NFA holder som nevnt på med promoteringsfilmer for allmennmedisin, og ønsker å 

vise disse under Alis-kvelden på Våruka.  
 

Vedtak: Det inviteres til en kort "get-together" samling i Panoramasalen på hotellet 
før avgang til Yonas, rundt kl. 1830.  

 
Gjester:  
Vedtak: AFs representanter i UEMO invitertes til kurs i helsepolitikk i 2017, og det ytes 
praksiskompensasjon. Dette vil bli diskuterte videre – ikke bestemt for fremtiden.  

 
 Kurskomiteene gikk gjennom status for kursene.   
 

Sak 66/2017: Arbeidsmøte 2017 

  
Det er bestilt hotell i Firenze 13. – 17. september 2017: Hotel Continentale 

 
 Karin Wallin orienterte om alternative reiseruter.  
  

Sak 67/2017: Landsrådsmøte 

 
 Nils Kristian Klev orienterte om innkomne saker til landsrådsmøtet.  
 
 Elektronisk meldeordning til Kreftsregisteret: Nils Kristian Klev tar kontakt med 

Johannesen og avklarer om den kan sendes styret  
 
Sykehusåret i spesialisering i allmennmedisin: Styret hadde en diskusjon, og kom frem 
til at tiden er moden for å se på alternativer til sykehusåret.  
 
Vedtak: Styret vil legge frem et forslag på landsrådsmøte om at styret får i oppgave 
å jobbe videre med saken som legges frem for landsrådet til vedtak på 
landsrådsmøte i 2018. Camilla Fagerholt etterlyser svar fra spesialitetskomiteen. Tom 
Ole Øren tar kontakt med Huseby.   

 
Behov for styrket fokus på medisinsk samhandling: Styret legger frem et alternativt 
forslag til vedtak. Kirsten Rokstad forbereder denne saken.  

 

https://www.lungarnocollection.com/continentale-hotel
https://legeforeningen.no/PageFiles/272206/Sak%204%20N%c3%a5v%c3%a6rende%20og%20mulige%20rammebetingelser%20i%20allmennpraksis.pdf
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Sak 68/2017: Rekruttering 

 
 Saken ble satt opp fra forrige styremøte.  
 
 Sidsel Mordt Andreassen orienterte om arbeidet. Behov for å definere: 

 Hvem skal policy dokumentet være til? 
 Definere hvorfor AF ønsker det annerledes 
 Hvordan løse problemene? 

  
Dokumentet må kunne leses av alle – medlemmer, myndigheter og pasienter. Må 
ha tilknytning til grunnprinsipper i allmennmedisin. Kulepunkter på ca en side.  

 
 Vedtak: Sidsel Mordt Andreassen og Kirsten Rokstad skriver utkast til policynotat om 

rekruttering.  
 

Sak 69/2017: UEMO 

 
 Styret drøftet sammensetningen av UEMO delegasjonen etter at Kjartan Olafsson 

går av som visepresident. (17/1434) 
 
 Kjartan Olafsson hadde sendt informasjon til styret før møtet. Han orienterte, og 

styret diskuterte saken. 
 

Vedtak: Saken settes opp på septembermøtet.  
 

Sak 70/2017: Nord-Norgekurset 

 
 Tom Ole Øren orienterte om e-post av 23. januar 2017 fra Norsk forening for 

allmennmedisin om Nord-Norgekurset.   
 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 

Sak 71/2017: Invitasjon til LVS årsmøte og fagpolitiske konferanse 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 14. mars 2017 med invitasjon til LVS 

årsmøte og fagpolitiske konferanse i Bergen 20. – 21. april 2017. (17/1765) 
 
 Påmeldingsfrist: 31. mars 2017.  
  
 Vedtak: Kristen Rokstad deltar fra Allmennlegeforeningen.  
 

Sak 72/2017: Invitasjon til Ofs landsrådsmøte og Vårkurs 2017 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon til Ofs landsrådsmøte og Vårukurs 

2017.  
 
 Sekretariatet hadde takket for invitasjonen, men ingen fra AF kan delta på grunn av 

at det er samme uke som Allmennmedisinsk våruke.  
 

Sak 73/2017: Invitasjon til Ylfs parallellsesjoner, felles kurs med OF, årsmøte og 
festmiddag 2017 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon til Ylfs parallellsesjoner, felles kurs 

med OF, årsmøte og festmiddag 2017. 
 
 Sekretariatet hadde takket for invitasjonen, men ingen fra AF kan delta på grunn av 
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at det er samme uke som Allmennmedisinsk våruke. 
 

Sak 74/2017: Valgbrev 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 15. mars 2017 fra Legeforeningen 

med valgbrev. (17/1750) Vedleggene er lagt ut på arbeidsrommet.  
 
 Vedlagt følger utkast til brev til førstelandsrådene om valg og mandatfordeling.  
 
 Setter opp valg av landsstyrerepresentanter fra styret på septembermøtet.  
 
 Vedtak: Brevet sendes førstelandsrådene.   
 

Sak 75/2017: Kandidater til Lederprisen 2017 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 21. februar 2017.  
  

Frist: AF kan gi sin tilbakemelding etter dagens styremøte.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Espen Storeheier 

  

Sak 76/2017: Landsstyresak: Forslag til arbeidsprogram 2017-2019 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 3. mars 2017 om landsstyresak: 

forslag til arbeidsprogram 2017-2019. (17/1432) 
 
 Bakgrunn: 

Sentralstyret besluttet 11. oktober 2016 å nedsette en arbeidsgruppe til å utarbeide 
forslag til nytt arbeidsprogram. Arbeidsgruppen har bestått av Jon Helle, 
visepresident i Legeforeningen og leder av Overlegeforeningen, Tom Ole Øren, 
leder av Allmennlegeforeningen, og Christer Mjåset, sentralstyremedlem og leder av 
Yngre legers forening. Sekretariatet har bistått arbeidsgruppen i prosessen mot nytt 
utkast.  

 

Arbeidsprogrammet kan nødvendigvis ikke utgjøre en fullstendig 
virksomhetsbeskrivelse, men fremhever overordnete områder foreningen skal 
arbeide med i neste toårsperiode. Det har vært et viktig mål for arbeidsgruppen at 
foreningsleddenes stemme er ivaretatt i arbeidsprogrammet. Sentralstyret ber derfor 
organisasjonsleddene komme med tilbakemelding og innspill på de foreslåtte 
standpunktene i vedlagte utkast. 
 

Høringsfrist: 19. april 2017.  
 

Nils Kristian Klev hadde forberedt saken, og styret drøftet den.  
 
Vedtak: Nils Kristian Klev besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret.   
 

Sak 77/2017: Høring - Forslag om observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes 
leder Kari Sollien 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 15. mars 2017 fra Legeforeningen 

om høring - forslag om observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes leder Kari 
Sollien. (17/1726) 

 
 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 
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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 
 
Tom Ole Øren orienterte, og styret diskuterte saken.  
 
AF sier opp konsulentavtalen med Kari Sollien. 
 
Vedtak: Tom Ole Øren besvarer høringen med at Allmennlegeforeningen støtter 
forslaget.   
 

Sak 78/2017: 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 og 15. 
februar 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 
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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: Styret fatter endelig vedtak 27. april 2017. 
  

Sak 79/2017: Høring - endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall 
abortnemnder) 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 6. mars 2017 fra Legeforeningen 

om høring – endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder) 
(17/1430) 

 
 Bakgrunn: 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag til endring i 
abortforskriften for å legge til rette for at de regionale helseforetakene skal kunne 
redusere antall abortnemnder. Det foreslås også at gravide som reiser for å delta 
ved behandling av abortbegjæring i nemnd, skal få dekket sine reiseutgifter uten å 
betale egenandel. 

 
En reduksjon i antall primærnemnder vil øke antallet saker som blir behandlet i hver 
nemnd. Etter departementets oppfatning vil en økning i antall saker sikre bedre 
kvalitet i saksbehandlingen. Departementet foreslår derfor å fjerne kravet om at det 
skal være primærnemnder ved alle sykehus som utfører svangerskapsavbrudd etter 
utgangen av tolvte svangerskapsuke. Til erstatning for dette kravet foreslås et krav 
om at det skal være minst en primærnemnd i hver helseregion. 

 
Det er en forutsetning for å redusere antall primærnemnder at de regionale 
helseforetakene forsikrer seg om at kvinner som vil få lengre reisevei på grunn av 
reduksjonen, kan få tilbud om å delta i nemndsmøte gjennom tilstrekkelig sikret og 
tilrettelagt videokonferanse. Departementet foreslår også at gravide som reiser for å  
 
delta ved behandling av begjæring om svangerskapsavbrudd i primærnemnd eller 
den sentrale klagenemnda, skal slippe å betale egenandel. 
 
Høringsfrist: 2. mai 2017.  
 
Kirsten Rokstad la frem saken, og styret diskuterte den.  

 
 Vedtak: Kirsten Rokstad besvarer høringen.  
 

Sak 80/2017: Intern høring - Forslag om opprettelse av Fagutvalg for 
utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 24. februar 2017 fra 
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Legeforeningen om intern høring - forslag om opprettelse av Fagutvalg for 
utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx). 

 
Bakgrunn: 
Landsstyret besluttet i 2005 å forbedre Legeforeningens organisasjon. En av 
hovedstrategiene var å styrke fagets plass i foreningen, og de fagmedisinske 
foreningene ble opprettet og styrket med ressurser og rettigheter innad i 
Legeforeningen. Formålet var å sikre at det var faglige premisser som tydelig lå til 
grunn når Legeforeningen foretok veivalg og inntok standpunkter i fag- og 
helsepolitikken. Etter mer enn 10 års erfaring med ordningen, er det grunn til å hevde 
at organisering og koordinering av den faglige aksen ikke fungerer optimalt. 
Potensialet i de fagmedisinske foreningene er ikke tilstrekkelig realisert. Sentralstyret 
besluttet derfor 30.08.16 å nedsette en arbeidsgruppe med oppgave å vurdere og 
fremme forslag til framtidig organisering av den fagmedisinske aksen. 
Arbeidsgruppen har konkludert med at det ikke er tilstrekkelig tid til å forberede en 
helhetlig modell med nødvendige lovendringer til Landsstyret i 2017. Det vil likevel bli 
forberedt en diskusjon til landsstyret i 2017 med drøfting av mulig modell. Med 
utgangspunkt i tilbakemeldinger fra Landsstyret, skal arbeidsgruppen utarbeide et 
helhetlig forslag til Landsstyret i 2018, inkludert forslag til lovendringer og finansiering. 

 
Inntil ny struktur er vedtatt, anbefaler arbeidsgruppen at det fremmes to forslag til 
behandling i Landsstyret i 2017:  
1.  Det etableres undergrupper av leger i spesialisering (LIS) i alle fagmedisinske 
foreninger 1.  Myndighet til å foreslå LIS-representanter til spesialitetskomiteene, som 
i dag er tillagt Yngre legers forening, overføres til LIS-gruppen i de fagmedisinske 
foreninger. 
 
Høringsfrist: 3. april 2017.  
 
Elisabeth Stura orienterte, og styret diskuterte saken.  
 
Vedtak: Elisabeth Stura besvarer høringen i samarbeid med Norsk forening for 
allmennmedisin.  
 

Sak 81/2017: Høring NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 20. mars 2017 fra Legeforeningen 
om delingsøkonomien – muligheter og utfordringer. 

 
Bakgrunn: 
Finansdepartementet har sendt på høring NOU 2017:4 Delingsøkonomien – 
muligheter og utfordringer. Delingsøkonomiutvalget har blant annet utredet 
konsekvenser for arbeidslivet av delingsøkonomien, reguleringer i markeder der 
delingsøkonomien er særlig framtredende, forbrukernes stilling i delingsøkonomien 
og skattemessige forhold. Utvalget finner at det på flere områder er betydelig 
usikkerhet om hvilke rettigheter og plikter aktører og deltakere i delingsøkonomien 
har. Her avdekkes blant annet behov for tilpasning av reguleringer, avklaringer fra 
myndighetene samt informasjon og veiledning. 

 
 
Utvalget foreslår en rekke tiltak, deriblant: 
• Informasjonsportal om rettigheter og plikter i delingsøkonomien • Styrket dialog og 
meklingstilbud på forbrukerområdet • Rapporteringsplikt til skattemyndighetene for 
delingsøkonomiplattformer • I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling 
av småinntekter fra tjenester 
 
Høringsfrist: 20. mars 2017.  
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Saken er ferdigbehandlet per e-post og Allmennlegeforeningen gir ikke svar.  
 

Sak 82/2017: Eventuelt 

 
Det var ingen saker til eventuelt.  
 

Sak 83/2017: Elektronisk reiseregning 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Jan Robert Johannessen 14. 

februar 2017 med innspill om at Legeforeningen bør modernisere håndteringen av 
reiseregninger. 

 
 Styret diskuterte saken.   
 
  Vedtak: Nils Kristian Klev følger opp saken overfor Johannesen.  
 

Sak 84/2017: Invitasjon til årsmøte 2017 for Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) 
og Norsk forening for arbeidsmedisin (NFAM) 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Namf og NFAM av 21. mars 2017 

med invitasjon til årsmøte i Stavanger onsdag 10. mai 2017. V 
 
 Påmeldingsfrist: 21. april  
 
 Vedtak: Tom Ole Øren deltar fra Allmennlegeforeningen.  
 

Sak 85/2017: Høring: Landsstyresak 2017: Lovendringsforslag regionutvalgene 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brav av 9. mars 2017 fra Legeforeningen 

om lovendringsforslag regionutvalgene. 
 
Bakgrunn:  
Til landsstyremøtet 2016 var det fremmet en sak om endring av Legeforeningens 
lover som gjaldt representasjon (sammensetning) i regionutvalg. Saken ble ikke 
realitetsbehandlet i landsstyret, da det ble pekt på behov for grundigere 
utredninger før eventuelle endringer. Landsstyret ba derfor sentralstyret sette ned en 
arbeidsgruppe med mandat til å evaluere og eventuelt foreslå endringer i dagens 
ordning med Regionutvalg.  
 
Arbeidsgruppen anbefaler justeringer av Legeforeningens lover. Det gjelder både 
regionutvalgets formål, samt regionutvalgets størrelse og sammensetning. 
Arbeidsgruppen anbefaler videre at det iverksettes tiltak som sikrer gode rutiner for 
regionutvalgenes plass i Legeforeningen. Det gjelder blant annet at relasjonen til de 
regionale helseforetakene, og at regionutvalgene gis verktøy (arbeidsrom, veileder) 
som ivaretar deres funksjon på best mulig måte. Det er samtidig avgjørende at 
regionutvalgene vokser frem i regionalt forankrede prosesser og etter lokale behov. 
Arbeidsgruppen anbefaler videre at det iverksettes rutiner som sikrer at 
konserntillitsvalgt blir involvert i regionutvalget.  

 
Høringsfrist: 19. april 2017 
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Christina Fredheim forbereder saken, og saken ferdigbehandles per e-post. 
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