
 

 

 

 

Godkjent: 13. februar 2020 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 

I 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

Dato:   16. januar 2020 

 

Møtested: Gardermoen  

 

Deltakere:  Nils Kristian Klev  

Ivar Halvorsen  

Marit Karlsen 

Marit Tuv 

Peter Christersson 

Tor Magne Johnsen 

Dragan Zerajic 

Elin Kjølsrød Ødemark 

 

Forfall:  Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin  

 

Referent:  Camilla Fagerholt 

 

Til stede: Karin Wallin 

 

 

Sak 1/2020: Leders 10 minutter 

 

• Legeliste-saken 

• Særavtaleforhandlingen 

• Trepartssamarbeidet har vært i Nesbyen  

• Møte med hovedkomiteen til Primærmedisinsk uke 

• Legeforeningens nye retningslinjer ved trakassering  

• Møte med SKIL – senter for kvalitet i legekontor 

• Møte med Trinnvis 

• Menons rapport om fastlegeordningen  
• Dialogmøte med primærhelseteamkontorene 

• Tilskudd til arbeidskrevende lister 

 

Sak 2/2020: Politisk time og aktuelle saker 

 

• HelseNorge og digital dialog med fastlegen 

• ALIS-utvalget 

• Honorering av videokonsultasjoner  
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• Årlig helsepolitisk konferanse i Midt Norge 

• Ankesaken om praksiskompensasjon 

• Møte med nasjonal nemnd for overdragelse av praksis. 

 

Sak 3/2020: Referat fra forrige styremøte 

 

 Referat fra styremøtet 21. november 2019 ble sendt styret. 

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent per e-post. 

 

Sak 4/2020: Besøke fra avdeling for jus og arbeidsliv 

 

Lars Duvaland og Hanne Riise-Hanssen fra avdeling for jus og arbeidsliv og orienterte 

om Legeforeningens organisasjon, herunder tilbud til medlemmene, rettshjelp mv. 

 

 

Sak 6/2020: Arbeidsprogrammet 

  

 Styret skal ferdigstille arbeidsprogrammet.  

 

Vedtak: Den enkelte må ferdigstille sitt punkt i arbeidsprogrammet til språkvask 31. 

januar 2020. 

 

Sak 7/2020: Våruka 

 

Kurskomiteen i kurs i helsepolitikk orienterte om programmet. 

 

Sekretariatet gikk gjennom det sosiale arrangementet.   

 

Sak 8/2020: Landsrådsmøtet 2020 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til saksliste til landsrådsmøtet 2020: 

 

  

1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter 

2. Godkjenning av saksliste og forretningsorden, valg av referenter, tellekorps og 

redaksjonskomite 

3. Leders tale 

4. Innkomne forslag  

5. Vedtektsendringer  

6. Lederstipend 

7. Årsmelding for 2019 

8. Arbeidsprogram for perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 

9. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2019 

10. Budsjettforslag for 2021, herunder innstilling fra honorarutvalget 

11. Valg av honorarutvalg 

12. Utdeling av årets Allmennlegepris 

13. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2021 

 

Styret beslutter hvem de skal spørre om å være dirigenter til landsrådsmøtet og 

redaksjonskomite. 
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Vedtak:  

Dirigenter: Forespør Anne Mathilde Hanstad og Svein Aarseth 

Redaksjonskomite: Forespør Ståle Sagabråten og Hanne Riise-Hansen  

 

Sak 9/2020: Årsmeldingen 

  

Styret gikk gjennom disposisjon av punktet i årsmeldingen – viktige saker i 2019. Utkast til 

saker som omtales basert på tidligere års årsmeldinger og referatene fra styremøtene i 

2019. 

 

Vedtak: 

a) Stabilisering og rekruttering / Hvordan løfte og synliggjøre fastlegeordningen? 

Finansieringsmodeller i allmennpraksis 

b) Trepartssamarbeidet 

c) Ledelse, herunder ledelsesutdanning  

d) Utvikling av den fagmedisinske akse i Legeforeningen 

e) Primærhelseteam  

f) Forhandlinger om takster, honorarer og egenandeler  

g) Rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen  

h) Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen  

i) Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Legeforeningen  

j) Statsavtalen  

k) Avtalene med Finans Norge og Statens pensjonskasse  

l) Kontaktmøter med Helfo og NAV 

m) Allmennleger i spesialisering - ALIS  

n) SKIL – senter for kvalitet i legekontor 

o) Spesialistutdanningen 

p) Turnustjeneste/LIS1 

q) IT/E-helse 

o IT-utvalg 

o EIEJ 

o Helseplattformen 

o Dokumentdeling i kjernejournal 

o Generell utvikling Elektronisk Pasientjournal (EPJ) 

o EPJ-løftet 

o Sentral forskrivningsmodul (SFM) og Pasientens legemiddelliste (PLL) 

o E-konsultasjon og videokonsultasjon 

r) Sykefraværsarbeidet  

s) Internasjonalt arbeid  

t) Forskning 

u) Medlemsmøter 

v) Nettside, Facebook-side og medlemsbrev 

 

Frist for levering av utkast: 8. februar 2020 

 

Sak 10/2020: Varaer til landsstyret  

  

Styret behandlet valg av delegater til landsstyret på styremøtet 11. september 2019, 

men utsatte valg av varaer til etter tarifkonferansen. 

 

 Styret velger varaer til landsrådet.   
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 Vedtak: Styret forespør Finn Høivik, Linn Kikki Norseth, Oda Sunde Strand og Lars 

Christian Lervik.  

 

Sak 11/2020: Antall medlemmer i AFs landsrådet 

 

På landsrådsmøtet i 2015 ble det vedtatt å øke antall styremedlemmer fra syv til åtte. 

Det ble ikke samtidig vedtatt å øket landsrådet medlemmer fra 70 til 71.  

 

 AFs vedtekter 

 § 3-1-1 Landsrådets sammensetning 

Landsrådet har 70 representanter og består av styrets medlemmer og 

landsrådsrepresentanter valgt av og blant AFs medlemmer i hver av Legeforeningens 

lokalforeninger (jfr. Legeforeningens lover § 3.3.3). 

 

 Styret drøftet om vedtektene bør endres. 

 

 Vedtak: Styret legger frem forslag til landsråder om at vedtektene endres til 71 

landsråder.   

  

Sak 12/2020: Konfliktberedskapsutvalg for normaltariffen og særavtalen 2020 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 8. januar 2020 fra Legeforeningen 

om konfliktberedskapsutvalg for normaltariffen 2020. 

 

I møte i Tariffutvalgets 25. september 2019 ble det bestemt at det skal opprettes et 

sentralt konfliktberedskapsutvalg. Det bes om at AF oppnevner to representanter og 

LSA en representant til utvalget.  

 

Svarfrist 16. januar 2020 (utsatt fra 15. januar). 

 
Vedtak: Nils Kristian Klev og Tor Magne Johnsen deltar fra Allmennlegeforeningen. 

 

Sak 13/2020: Lederstipendet 

 

Det har vært liten søkning til AFs lederstipend. Styret vurderer om det skal gjøres 

endringer i størrelsen på stipendet. 

 

Det gjøres endringer i vedtektene til lederstipendet.  

 

 

Vedtak: Nils Kristian Klev skriver saksfremlegget til landsrådsmøtet.  

 

Sak 14/2020: Møteplan 2020 

 

 Det har vært noen endringer i møteplanen for 2020. Vedlagt innkallingen fulgte  

oppdatert møteplan. 

 

Sak 15/2020: Sak 271/2019: Yrkesskadeerstatning for fastleger 

 

 Peter Christersson orienterte om e-post om yrkesskadeerstatning for fastleger. 

 

https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/allmennlegeforeningen/om-oss/Vedtekter-for-Allmennlegeforeningen/
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 Nils Kristian Klev orientert om arbeidet det forrige styret gjorde vedrørende 

yrkesskadeerstatning for fastleger.  

 

Vedtak: Saken settes opp på neste møte.  

 

Sak 16/2020: Rapport fra arbeidsgruppe - standarder i fastlegekontor 

  

Vedlagt innkallingen fulgte rapport fra arbeidsgruppe – standarder i fastlegekontor. 

Rapporten er intern. 

 

 Sentralstyret har fattet følgende vedtak:  

 

 "Sak 154/19 Rapport fra arbeidsgruppe - Standarder i fastlegekontor                   

3.02-SAK2019011742: En arbeidsgruppe oppnevnt av sentralstyret la frem en rapport 

med vurderinger av ulike sider ved etablering av et sett med standarder for 

fastlegekontor, som et av flere tiltak for å forme en bærekraftig fastlegeordning for 

fremtiden. Arbeidsgruppen beskrev også ulike veivalg og mulige innholdselementer i 

slike standarder.  

Vedtak:  Sentralstyret anmoder Norsk forening for allmennmedisin og 

Allmennlegeforeningen om å arbeide videre med å utforme mulige standarder, og 

rapportere tilbake til sentralstyret. Det gis sekretariatsstøtte i arbeidet." 

 

Vedtak: Peter Christersson og Tor Magne Johnsen sitter i arbeidsgruppa.  

 

Sak17/2020:  Arbeidsgruppe enklere digitale tjenester (EDiT) 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 4. desember 2019 fra Legeforeningen 

om arbeidsgruppe enklere digitale tjenester (EDIT). 

 

På grunn av fristen var saken ferdig behandlet per e-post ved at Ivar Halvorsen 

representerer AF med Tor Magne Johnsen som vara. 

 

Sak 18/2020: Invitasjon til å fremme krav til dok. 25 del C i Oslo kommune 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 5. desember 2019 fra Legeforeningen 

med invitasjon til å fremme krav til dok. 25 del C i Oslo kommune. 

 

Frist: 17. januar 2020. 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen tok saken til etterretning.  

 

Sak 19/2020: Kravsinformasjon - Hovedtariffoppgjøret i staten 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 20. desember 2019 fra 

Legeforeningen med invitasjon til å fremmer krav i hovedoppgjøret i staten.  

  

 Frist 21. februar 2020 

 

 Vedtak: Nils Kristian Klev besvarer henvendelsen.  
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Sak 20/2020: Invitasjon til å fremme krav til vårens hovedoppgjør i Oslo kommune 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 20. desember 2019 fra 

Legeforeningen med invitasjon til å fremmer krav i hovedoppgjøret i staten til vårens 

hovedoppgjør i KS 

 

Frist 12. februar 2020 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen tok saken til etterretning.  

 

Sak 21/2020: Invitasjon til å fremme krav til vårens hovedtariffoppgjør i KS 

  

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 20. desember 2019 fra 

Legeforeningen med invitasjon til å fremme krav til vårens hovedtariffoppgjør i KS 

 

 Frist 12. februar 2020 

 

 Vedtak: Allmennlegeforeningen tok saken til etterretning. 

 

Sak 22/2020: 5 nye "Gjør kloke Valg" råd i allmennmedisin 

 

 Allmennlegeforeningen har mottatt en e-post av 8. januar 2020 fra NFA som har 

utarbeidet fem nye "Gjør kloke Valg" råd i allmennmedisin, i tillegg til en revisjon.  

NFA ønsker Allmennlegeforeningens innspill på disse. 

 

Svarfrist 1.februar 2020.  

 

Vedtak: AF støtter de fem nye "Gjør kloke valg" råd i allmennmedisin 

 

Sak 23/2020:  Høring Grimstadutvalgets utredning studieplasser i medisin i Norge – 

behov modeller og muligheter 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 20. november 2019 fra 

Legeforeningen om høring: Grimstadutvalgets utredning studieplasser i medisin i Norge 

– behov modeller og muligheter. 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til AFs svar.  

 

Utredningen berører viktige spørsmål knyttet til dimensjonering av medisinutdanning i 

Norge. Utvalgets anbefalinger berører mange aktører både i universitets- og 

høyskolesektoren og i helse- og omsorgssektoren. Forsknings- og høyere 

utdanningsministeren ønsker derfor innspill fra universitets- og høyskolesektoren, helse-  

 

 

og omsorgstjenestene og brukerorganisasjonene. 

 

Kunnskapsdepartementet ønsker innspill på alle anbefalingene til utvalget som 

høringsinstansene mener det er relevant å uttale seg om. I tillegg ønsker 

departementet spesielt svar på spørsmålene under, organisert i fire hovedpunkter. 

Under følger en oversikt over disse. 
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1 Utdanning av leger i Norge og i utlandet  

1a) Hvilke fordeler er det ved at om lag 50 prosent av medisinstudentene utdannes i 

utlandet?  

1b) Hvilke ulemper er det ved at om lag 50 prosent av medisinstudentene utdannes i 

utlandet?  

1c) Hvordan blir din organisasjon berørt hvis en større andel blir utdannet i Norge?  

1d) Dersom din organisasjon har erfaring med nyutdannede leger fra 

utdanningsinstitusjoner både i utlandet og Norge, er det noen forskjeller i kompetanse 

mellom disse?  

1e) Hvis ja, hva består forskjellen i?  

1f) Grimstadutvalget fremholder at en studiemodell der teoretisk kunnskap og klinisk 

undervisning/praksis er integrert gjennom hele studieløpet er i tråd med internasjonale 

anbefalinger om medisin- og helseutdanning. Hvor viktig vurderes dette å være for 

utdanningen av gode leger?  

 

2 Studieplasser og gradsrettigheter 

2a) Hva er synspunktene på en økning av studieplasser nasjonalt tilsvarende 80 prosent 

av nasjonalt behov?  

2b) Bør det åpnes for at flere enn dagens fire universiteter med gradsrettigheter i 

medisin kan tilby utdanningen? Bør dette i tilfelle skje gjennom en hel grad eller en 

fellesgrad? 

 

3 Premisser for økt kapasitet i norske medisinutdanninger 

3a) Grimstadutvalget har samlet inn innspill fra de medisinske lærestedene om mulig 

kapasitetsøkning i utdanningene. Vi ber de berørte UH-institusjonene, helseforetakene 

og kommunene gi en vurdering av økt ressursbehov og anslag på kostnader, utover 

studieplassfinansiering, ved å utvide kapasiteten i medisinutdanningen, blant annet når 

det gjelder behov for økt kapasitet til undervisning og forskning, studentveiledning, 

praksis og integrerte universitetsarealer i sykehus og eventuelle andre kostnader. Vi ber 

om en vurdering av dette behovet både med en økning i antall studieplasser som i 

forslaget fra Grimstadutvalget og med nedskalering til halvparten og en tredjedel av 

forslaget til økning i antall studieplasser.  

3b) Hvis antall utenlandsstudenter reduseres og etterspørselen etter hospitering, 

arbeidsutveksling, mv., dermed blir mindre, vil det kunne frigjøre praksisplasser for 

studenter fra norske utdanningsinstitusjoner? 

 

4 Modell med opptak av norske studenter fra utlandet 

4a) Bør det etableres en modell med opptak av norske medisinstudenter som har tatt 

deler av medisinutdanningen i utlandet for fullføring av de siste tre årene i Stavanger? 

Hvorfor (ikke)?  

4b) Vil en slik 3+3-modell gi den ønskede legekompetansen, i tråd med behovene i 

norsk helsetjeneste, og i samsvar med moderne legeutdanning?  

4c) Hva er synspunktene på eventuell varighet for en slik ordning? 

 

Høringsfrist: 20. januar 2020. 

 

Elin Ødemark orienterte om sitt forslag til høringssvar, og styret drøftet høringen.  

 

Vedtak: Saken ferdigbehandles per e-post.  

 

Sak 24/20120: Høring – Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 27. november 2019 fra  
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Legeforeningen om høring – forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet har med dette sendt på høring forslag om endring i 

Forskrift 19. oktober 2018 nr. 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende 

arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Departementet foreslår å inkludere i 

forskriften § 1 om formål at "Forskriften skal også bidra til at helsestasjons- og skole-

helsetjenesten kan gi nødvendig behandling og oppfølging for lettere psykiske og 

somatiske tilstander".  

 

Departementet vil tydeliggjøre at kommunen kan velge å tilby behandling og 

oppfølging for lettere psykiske og somatiske tilstander ved helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten. Dette er også en tydeliggjøring av at denne tjenesten allerede i 

dag yter enklere undersøkelser/kartlegginger og behandling på en rekke områder, 

blant annet for problemstillinger innen psykisk- og seksuell helse.  

 

Departementet mener at det er hensiktsmessig å tydeliggjøre forskriftens formål på en 

slik måte at alle kommuner opplever at forskriften ikke er til hinder for også å kunne tilby 

behandling for lettere psykiske og somatiske tilstander. I tillegg mener departementet 

at for å bedre tjenestetilbudet og unngå ytterligere fragmentering, bør nye tilbud 

bygge på eksisterende tjenester/organisatoriske enheter.  

Denne høringen skal behandles av fagstyret 10.02.2020. 

 

Høringsfrist: 16. januar 2020. 

 

Marit Tuv orienterte om saken, og styret drøftet høringen. 

 

Vedtak: Saken ferdigbehandler på e-post.   

 

Sak 25/2020: Høring - Forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til 

forskrift om direkte oppgjør m.m 

 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) hadde sendt på høring forslag til endringer i 

folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør m.m. 

Departementet mener endringene skal bidra til å effektivisere forvaltningen og å skape 

en enklere hverdag for innbyggerne.  

 

Det foreslås regulert i enkelte bestemmelser i kapittel 5 at vilkår for rett til stønad etter 

den respektive bestemmelse er at tjenesteyter har direkte oppgjør. Dette innebærer at 

bruker må velge tjenesteyter som har direkte oppgjør for å få rett til stønad etter de 

aktuelle bestemmelsene i kapittel 5. Det innebærer videre at alle tjenesteytere som vil 

yte tjenester for trygdens regning etter kapittel 5, må ha direkte oppgjør. Det foreslås 

videre en ny bestemmelse i folketrygdloven kapittel 22, § 22-2a, som gir departementet 

hjemmel til å fastsette en plikt til å ha direkte oppgjør for leger som har fastlegeavtale 

med kommunen, fysioterapeuter som har avtale om driftstilskudd med kommunen, og 

lege- og psykologspesialister som har avtale om driftstilskudd med regionalt 

helseforetak.  

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.  

 

HODs høringsnotat gjennomgår flere aspekter ved endringene, og lovendringene HOD 

foreslår er presentert i del 9 Forslag og er markert med kursiv i dokumentet.  

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.  
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Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen 

innen 15. desember 2019. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på 

Legeforeningens nettsider. 

 

Høringsfrist: 15. desember 2019. 

 

Saken var ferdigbehandlet på grunn av fristen.  

 

Sak 26/2020: Høring av NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatte en e-post av 19. desember 2019 fra 

Legeforeningen om NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak 

 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) oppnevnte 18. mars 2018 et offentlig utvalg 

ledet av professor Jon Magnussen. Utvalget skulle gjennomgå, og eventuelt foreslå en 

revisjon av, dagens modell for fordeling av basisbevilgning fra staten til de fire regionale 

helseforetakene. Utvalget leverte sin utredning med forslag til ny modell for fordeling av 

inntekter mellom de regionale helseforetakene til helseministeren. HOD har sendt 

denne utredningen på høring. 

Det samlede forslaget til modell gir en omfordeling i forhold til beløpene i Prop. 1 S 

(2018–2019). Samlet omfordeles 316 millioner kroner, som av dagens bevilling utgjør 0,32 

prosent. I forslaget til modell har utvalget lagt stor vekt på at modellen skal være 

tydelig, forutsigbar og ha høy grad av legitimitet i sektoren. Utvalget har foreslått 

endringer i inntektsfordelingsmodellen som etter utvalgets mening gjør modellen bedre, 

og utvalget mener spesielt bruken av individdata i behovsanalysene har bidratt til en 

bedre modell. 

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret. 

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.  

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 

11. februar 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens 

nettsider.  

 

Høringsfrist 11. februar 2020 

 

Vedtak: Peter Christersson besvarer høringen. 

 

 

Sak 27/2020: Høring: NOU 2019:26 Rusreform - fra straff til hjelp 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 9. januar 2020 fra Legeforeningen 

om  NOU 2019:26 Rusreform - fra straff til hjelp 

Rusreformutvalget ble oppnevnt 23. mars 2018 og leverte sin rapport til Helse- og 

omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet i desember.  

Denne NOUen er nå sendt på høring. 

Utvalget ble oppnevnt for å forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform der 

ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk 

overføres fra justissektoren til helsetjenesten. 
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Høringsfrist: 2.mars 2020 

 

Vedtak: Ivar Halvorsen ser på høringen, og den settes opp på neste styremøtet 

 

Sak 28/2020: Invitasjon til å fremme krav - hovedoppgjør Spekter 2020 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 10. januar 2020 fra Legeforeningen 

om å fremme krav til hovedoppgjør Spekter 2020. 

 Svarfrist 25. februar 2020 

Vedtak: Allmennlegeforeningen tok saken til etterretning 

 

Sak 29/220: Eventuelt 

 

Styret diskuterte utfordringer med praksispriser i Oslo, og behovet nemnd i KS området.  

 

 


