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Referat fra styremøte/seminar 
Dato: 28.4 – 1.5 2022  
Sted: Reykjavik, Island 
 
 
Representanter til stede: Kristin Grefberg (leder), Gjertrud Lødøen (1. fritt valgt),  
Hans-Christian Myklestul (2. fritt valgt ), Frøydis Olafsen (PSL), Kjetil Hagene Hegge (Af),  
Agneta E. Iversen (Namf), Geir J. Korsmo (LSA) 
 
Vara til stede: Kjetil U. Norveel (vara PSL), Gaute Gjein (vara LSA), Toril Morken (vara Of) 
 
Fra sekretariatet: Anita Ingebrigtsen 
 
 
PROGRAM 29. APRIL  
Styremøte 
Foredrag ved kommuneoverlege Sigridur Dora Magnusdottir: "Håndtering av pandemien" 
Lunsj 
Foredrag ved fastlege Anna Margrét Guðmundsdóttir: "Allmennlegeorganisering"  F 
Styremøte 
 
 
PROGRAM 30. APRIL  
Praksisbesøk på Solvangur Helsesenter i Hafnarfjördur. 
 
 
Sak 58/2022 Nyheter fra yrkesforeningene  
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 59/2022 Situasjonen på Akershus universitetssykehus HF  
Ingen til stede fra Ahus. 
 
 
Sak 60/2022 Situasjonen på Bærum sykehus/Vestre Viken HF 
Status.  
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 61/2022 Regnskapsrapport 2021 
Redigert rapport var vedlagt. 
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Vedtak: Godkjent. Regnskapet skal signeres elektronisk 8.juni. 
 
 
Sak 62/2022 Årsberetning 2021 
Årsberetning for 2021 var vedlagt 
 
 
Vedtak: Noen rettelser. Skrivet skal følge med innkallingen til årsmøtet. 
 
 
Sak 63/2022 Budsjett 2023 
Vedlagt.  
 
Vedtak: Settes opp igjen som sak på neste møte.  
 
 
Sak 64/2022 Støtte til tillitsvalgte ifm tapt arbeidsinntekt 
Retningslinjer ifm støtte til tillitsvalgte som ble utarbeidet i 2020 og ligger ute på vår nettside var vedlagt med 
forslag til endringer i teksten. 
 
Vedtak: Godkjent. Legges ut på nettet. 
 
 
Sak 65/2022 Kurskomiteens arbeid  
Klinisk emnekurs som ble avholdt 21.-22. april på Lillestrøm var "up to the point". Mange gode 
tilbakemeldinger underveis og fra utsendt evaluering. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 66/2022 Helsetjenesten for leger 
Medlemsmøte 19. oktober kl. 18.00-20.00 i Legenes hus. Lokalene Eyr og Hippokrates er reservert til møtet. 
 
Vedtak: Leder kontakter foreslåtte forelesere. Settes opp igjen på neste møte.  
 
 
Sak 67/2022 Nyhetsbrev til medlemmene 
 
Vedtak: Deadline 8. juni, utsendelse 15. juni.  
 
 
Sak 68/2022 Møter med lokalpolitikere våren 2022 
 
Vedtak: Korte inn litt slik at det blir mer tid til spørsmål og diskusjon. 
 
Datoene endres. Ansvarlig kommer med forslag til nye datoer.  
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Sak 69/2022 Støtte til Medisinernes Seksualopplysning (MSO) sitt årlige nasjonale seminar 
Vedlagt var søknad om støtte til Medisinernes Seksualopplysning (MSO) sitt årlige nasjonale seminar. 
 
Vedtak:  ALF støtter MSO med kr. 2000,-. Be om at de sender programmet når det foreligger. 
 
 
Sak 68/2022 Akershus-legen 2022 
Det er kun kommet inn to forslag. 
 
Vedtak: Forlenge fristen og sende ut ny påminnelse snarest. 
 
 
Sak 69/2022 Høring - NOU 2022:2 Akademisk ytringsfrihet 
Høyring NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet - regjeringen.no 
Høringsbrev av 01.04.22 var vedlagt. Frist for innspill er 03.06.22.  
 
Vedtak: Det gis tilbakemelding til sekretariatet på om den skal svares på eller ei. 
 
 
Sak 70/2022 Høring - Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg 
Høringsgrunnlag (legeforeningen.no) 
Høringsbrev av 01.04.22 var vedlagt. Frist for innspill er 03.06.22.  
 
Vedtak: Det lages et utkast til høringssvar. 
 
 
Sak 71/2022 Høring – NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt 
Sak på forrige møte. Frist for innspill er 01.06.22. 
 
Vedtak: Det sendes en påminnelse til ansvarlig om saken. 
 
 
TIL ORIENTERING  

 
A) Referat fra styremøte 17. mars 2022 

Vedlagt. Tidligere utsendt pr mail.  
 

B) Foredrag om nye Oslo legevakt 
Avholdes digitalt onsdag 15. juni kl. 18.00-18.30.  
Styrene i Oslo legeforening Buskerud legeforening er invitert. Lenke til Teams er sendt ut. 
 

C) Slaget om Blakstad er vunnet og tapt 
Artikkel var vedlagt. 
 

D) Høring - Vestre Vikens utviklingsplan  
Høringssvaret fra Akershus legeforening var vedlagt. 
 

E) Høring – Innspill til folkehelsemelding 
Høringssvaret fra Akershus legeforening var vedlagt. 
 

Vedtak: Tatt til etterretning. 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/akademiskfrihet/id2905942/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-avvikling-av-godkjenningsordningen-i-fritt-behandlingsvalg/hoeringsgrunnlag/
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NESTE MØTE 
Er torsdag 8. juni kl. 17.30 i Legenes hus.  
. 
 
OPPSUMMERING FORELESNINGER 
 
"Håndtering av pandemien" 
 Foredrag ved kommuneoverlege Sigridur Dora Magnusdottir  
  
Endringer siden pandemien startet: 
• New thinking 
• Problem solving  
• Electronic solutions 
• Heilsuverasom er det samme som Helsenorge.no 
 ordering tests, answers, vaccinations, certificates 
• Digitale møteplasser 
  
 Hva har vi lært: 
Cooperation 
• Primary health care centers 
• Landspitali , landssykehuset 
• 1700 and now 5131700 
 

Regular information 
• E mails 
• Teams meetings 
• Keep staff up to date 
• We don´t know is also informations 

  
Allmennlegeorganisering  
Foredrag ved fastlege Anna Margrét Guðmundsdóttir   
• Hverdagen hos allmennlegen I Norge og Island er sammenlignbar 
• Mye likt av arbeidoppsgaver 
• Organiseringen –finansieringsmodell og helsepersonell på legesenteret/legekontoret -ulik I Norge og Island 
  
  
Praksisbesøk på Solvangur helsesenter 30.03.2022: 
Vi besøkte et stort senter med 9 faste leger og 4-5 turnusleger, jordmødre, psykologer, flere sykepleiere og 
laboratorium. 
Ca 14000 pasienter sogner til dem. Man meldte seg selv som pasient, det er ikke listepasienter, men fritt valg 
til enhver tid. 
Legene er fastlønnet, men med mulighet for å ta ekstra pasienter. 
De er fornøyd med lønnen, ca 1,2-1,3 mill og mulighet for ekstra tilsvarende opp til 40-50.000.- pr mnd. 
De setter av tid til faglige møter ukentlig samt morgenmøter for å planlegge dagen. 
Sykepleierne jobber selvstendig ved siden av sitt av og på levert ansvar. 
Jordmødre heter Ljosmodir - et vakkert navn på de som  hjelper barnet til å se lyset , og kontrollerer de 
gravide rutinemessig. 
Det er ansatte psykologer for både barn/ ungdom og voksne 
Det er også et stort sentralbord med mange ansatte, det sier noe om at det er stor pågang. 
Lokalene er store og moderne og blir drevet av det offentlige. Minimalt med administrasjonsarbeid. 
 
Det var svært givende å se et nordisk legekontor, høre en annen organiseringsmodell og møte fornøyde 
fastleger! 
 
Refleksjon: Island har åpenbart satset på primærhelsetjenesten og sett verdien av et stabilt omfattende 
tilbud.  


