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Godkjent 11. mars 2015 
 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

 

Dato:   Onsdag 25. februar 2015 kl. 10.00 – 17.00 

 

Møtested: Legenes Hus 

 

Deltakere:  Kari Sollien  

Ivar Halvorsen 

Egil Johannesen 

Bjørn Nordang 

Tone Dorthe Sletten 

Ole Henrik Krat Bjørkholt 

Marit Hermansen 

 

Forfall: Kirsten Rokstad 

 

Referent:  Camilla Fagerholt og Karin Wallin 

  

Sak 35/2015: Leders ti minutter 

 Kari Sollien skal i møte med Arbeidsdepartementet 26. februar 2015 om EKHO, 

beslutningsstøtte og sykmeldinger ved akutte livshendelser. 

 Deltatt på Akademikernes IA- seminar (inkluderende arbeidsliv) på Holmenkollen  

 Møte i Høyres stortingsgruppe 27. februar 2015  

 Deltatt i en møte i Legeforeningen strategigruppe som jobber med 

spesialitetsstrukturen. 

 Forelest på Grunnkurs B på Illsetra  

 Innlegg på grunnkurs for samfunnsmedisin om ledelse  

 Halvdagsseminar i Legeforeningen om prioriteringsmeldingen  

 Deltatt på styremøte i SKIL (senter for kvalitet i legekontor) 

 Dialogmøte i Helse- og omsorgsdepartementet om primærhelsemeldingen 

 Kommunikasjonsplan 

 Primærmedisinsk uke PMU  

 

Sak 36/2015: Referat fra styremøtet 28. januar 2015 

Vedlagt innkallingen fulgte utkast til referat fra styremøtet 28. januar 2015. 

 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 

  

Sak 37/2015: Valg av valgkomite 

I henhold til vedtektene § 3-1-6 velges valgkomiteen samme år som valg til styret. 
Valgperioden er fire år, men slik at halve valgkomiteen er på valg annethvert år. 

 

Vedlagt innkallingen fulgte forslag til valgkomite 

 

Valgkomiteen per dags dato: 
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Leder  Trond Egil Hansen 01.09.13 - 31.08.17 

Nestleder Bodil Aasvang  01.09.11 - 31.08.15 

Medlem Linda Ø. Rørtveit 01.09.13 - 31.08.17 

Medlem Ståle O. Sagabråten 01.09.11 - 31.08.15 

1. vara  Kristine Asmervik 01.09.13- 31.08.17 

2. vara   Kjartan Olafsson 01.09.11 - 31.08.15 

 

På landsrådsmøtet 6. mai 2015 skal det velges nestleder, et medlem og 2. varamedlem. 

Kristine Asmervik har bedt om avløsning da hun nå er kommuneoverlege på fulltid så i 

tillegg skal det velges 1. vara frem til 31. august 2017. 

 

Vedtak:  

De forespurte kandidatene til vararepresentanter etter styremøtet 28. januar 2015 takket nei. 

Styrets nye forslag til kandidater til valgkomiteen:  

Bjørn Nordang– nestleder   01.09.15–31.08.19 

Ole Henrik Krat Bjørkholt – medlem    01.09.15–31.08.19 

Karin Frydenberg - 1.vara   01.09.15–31.08.19 

Martin Chapman– 2 vara for   06.05.15–31.08.17 

 

 De foreslåtte er forespurt og har sagt seg villig til å gå inn i valgkomiteen.  

 

Sak 39/2015 Valg av landsrådsrepresentanter 

Vedlagt innkallingen fulgte til orientering brev av 18. februar 2015 til  

1. landsrådene om valg av landsrådsrepresentanter, mandatfordeling samt informasjonsbrev 

om hvordan det er å være landsråd.  

 

Styret drøftet forståelsen av vedtektene §§ 3-1-2 Valg av landsrådsrepresentanter. Gjeldende 

bestemmelse lyder: 

 

«Valg av landsrådsrepresentanter og vara landsrådsrepresentanter gjennomføres ved 

avstemning på allmøte eller ved elektronisk avstemning innen 1. september i år som slutter 

med ulike tall. AF-tillitsvalgte og varatillitsvalgte i kommunene, samt allmennleger som er 

leder eller styremedlem i lokalforeningen, er valgbare. Alle AF-medlemmer i lokalforeningen 

har stemmerett. Det velges minst like mange vara landsrådsrepresentanter som 

landsrådsrepresentanter.1. landsrådene velges separat. Stemmetall avgjør rekkefølgen på 

øvrige landsråder. Ved stemmelikhet avgjøres rekkefølgen med loddtrekning.  

 

Sittende 1. landsråd sammen med de øvrige landsrådsrepresentanter og vara 

landsrådsrepresentanter evt. et arbeidsutvalg av dem, har ansvar for gjennomføringen av 

valget.» 

 

Ved utformingen av brevet om valg av landsråder synes det som om det er behov for at 

setningen «samt allmennleger som er leder eller styremedlem i lokalforeningen» strykes i 

vedtektene § 3-1-2 Valg av landsrådsrepresentanter strykes. 

 

Vedtak: Styret vil foreslå å stryke «samt allmennleger som er leder eller styremedlem i 

lokalforeningen» i vedtektene § 3-1-2 første ledd. 

 

Sak 40/2015: Våruka 2015 

Kurskomiteene og sekretariatet orienterte om status for kursene under våruka. 
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Utstillere: Det ble vedtatt å åpne opp for at ikkekomersielle aktører kan ha stands i 

fellesområdet ved resepsjonen. Sekretariatet holder i dette. 

 

Sak 41/2015: Landsrådsmøte 

 Styret planlegger landsrådsmøtet 2015 

 Dokumenter ettersendes: 

 Innkalling 

 Saksliste 

 Invitasjon til gjester 

 Gjesteliste 

 

Styret finner forslag til: 

 Dirigenter – Anne Mathilde Hanstad og Svein Aarseth er forespurt og har sagt ja 

 Referenter  

 Skrivehjelp  

 Tellekorps  

 

Vedtak:  

Innkalling, saksliste og gjester og invitasjonsbrev ble gjennom gått, og skal oppdateres. 

Forslag til: 

 Dirigenter – Anne Mathilde Hanstad og Svein Aarseth er forespurt og har sagt ja 

 Referenter – Camilla Fagerholt og Kjartan Olafsson – Camilla Fagerholt sender 

forespørsel 

 Skrivehjelp – Kjartan Olafsson og Torgeir – Camilla Fagerholt sender forespørsel 

 Tellekorps – Karin Wallin, Anne Ormshammer, Tor Carlsen og Nina Wiggen. 

 Karin Wallin sender forespørsel 

 

Sak 42/2015: Årsmelding 2014 

Utkast til årsmelding for 2014 var sendt styret før møtet.  

 

Årsmeldingen ble gjennomgått og skal oppdateres før den legges ved sakspapirene til 

landsrådsmøtet. 

  

Sak 43/2015: Fastlegen.no 

Fastlegen.no ble drøftet på styremøtet 28. januar 2015, sak 10/2015 

Det er nødvendig med en ny runde i styret før saken behandles av landsrådet. 

 

Til orientering 

Dagens fastlegeliste er over et år gammel. Årsaken er at Helfo ikke har vært villig til å lage en 

avtale om en integrasjonsløsning.  

 

Vedtak: Det opprettes en sak til landsrådsmøet om evaluering av fastlegen.no. Styret 

innstiller på at aktiviteten avsluttes. Domenet beholdes. Marit Hermansen orienterer Tom 

Sundar.  

 

Sak 44 /2015: Invitasjon til Ofs vårkurs og årsmøte 

Vedlagt innkallingen fulgte invitasjon til Ofs vårkurs og årsmøte av 19. februar 2015 

 

Vedtak: Kari Sollien stiller for Allmennlegeforeningen onsdag 15. april. 

 

Sak 45/2015: Utkast til brev til referansegruppen for EPJ 
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Vedlagt innkallingen fulgte utkast til brev til referansegruppen for EPJ 

 

Vedtak: 

Budskapet må formuleres kort og lettfattelig – hele brevet følger med som et vedlegg – Helga 

Bysting og Kari Sollien lager en kort oppsummering av brevet. 

 

Sak 46 /2015: Finansieringsmodeller i allmennpraksis 

Tone Dorthe Sletten og Bjørn Nordang orienterer om arbeidet så langt. 

 

Referanse: 

Sak 229/2014: Allmennlegens rolle i kommunen 

Sak 205/2014 utsatt fra styremøtet 13. oktober 2014 

 

Arbeidsprogrammet følger vedlagt sak 223. 

Punkt på arbeidsprogrammet om allmennlegens rolle i kommunene: 

 Det må være samsvar mellom oppgaver og ressurser både i fastlegepraksis og i 

kommunale stillinger.  

 Kommunalt akutt døgnopphold må ikke etableres uten forsvarlig legetjeneste. 

 Ansettelse av fastleger i annet allmennmedisinsk arbeid i kommunen skal baseres på 

frivillige avtaler, ikke pålegg 

 Ved arbeid for kommunen inkludert legevakt, skal fastleger få dekket sine reelle 

løpende utgifter.   

 Fastleger skal delta i utvikling og drift av fastlegeordningen og samhandlingsreformen 

lokalt, herunder delta i kommunens forhandlinger med helseforetaket. Kommunen må 

avsette budsjettmidler til frikjøp av fastleger til dette arbeidet. 

 God drift av LSU og ALU er avgjørende. LSU og andre kommunale samarbeidsmøter 

skal honoreres tilsvarende takst 14.  

 Næringsdrift er viktigste driftsform for fastleger. AF vil lage et policydokument om 

temaet. 

 Individuelle legeundersøkelser som i dag utføres på helsestasjon og i 

skolehelsetjenesten, må gjøres hos egen fastlege. 

 Det bør etableres meritterende lederutdanning for leger i kommunehelsetjenesten 

 

Oppfølging av allmennlegens rolle i kommunene: 

 

1. Det bør etableres meritterende lederutdanning for leger i kommunehelsetjenesten 

Legeforeningens landsstyre fattet på landsstyremøtet 2014 følgende vedtak om ledelse i 

sykehus: 

 

«Sak 9.5 Ledelse i sykehus 

12/3978 

Innleder: Jon Helle, sentralstyret 

Sentralstyret behandlet saken i møte 29.4. 2014.  

Innstilling til vedtak: 

Landsstyret slutter seg til sentralstyrets forslag til modulbasert lederopplæring.  

Finansieringen forutsetter at berørte yrkesforeninger finner dekning i eget  

budsjett i 2015. 

Vedtatt med 136 stemmer, 1 stemme mot 

Forslag 1 

Forslag fra Marit Kamøy, støttet av Kristin Hovland, Oslo legeforening 

Det foreslås følgende tillegg etter 1. setning: 
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Lederopplæringen bør også omfatte legelederne i primærhelsetjenesten og andre  

potensielle legeledere. 

Forslaget oversendes sentralstyret.» 

 

Styret vurderer om det skal rettes en henvendelse til sentralstyret med spørsmål om videre 

behandling av saken.  

 

2. Næringsdrift er viktigste driftsform for fastleger. Utarbeidelse av policydokument.  

Styret drøfter hvordan arbeidet med policydokumentet kan organiseres.  

 

Styret drøftet saken 

 

Vedtak:  

Ivar Halvorsen skriver om historien i Stavanger fra 1994 – 1998 

Geirr Setekleiv skriver om Dønski – Egil Johannesen forespør Setekleiv 

 

Sak 47/2015: Intern høring Landsstyremøte 2015 – frist for innmelding av ordinære 

saker, Sak 9 Aktuelle saker og tema for helsepolitisk debatt 

Styret drøftet saken på styremøtet 28. januar. Det ble vedtatt at Kari Sollien lager et utkast til 

svar som behandles på styremøtet 25. februar 2015. 

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 27. februar 2015 

 

Vedtak: Forslaget fra Kari Sollien sendes inn med enkelte endringer. 

 

Sak 48/2015: Intern høring - Forslag på kandidater ved valg av president, visepresident 

og sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2015 i Trondheim 

Styret drøftet saken på styremøtet 28. januar. Drøftingen fortsetter. 

 

Bakgrunn: 

Legeforeningens valgkomité for perioden 2015-2017 er i gang med forberedelsene til valgene 

som skal finne sted på landsstyremøtet i Trondheim 27.-29. mai 2015. Forslag til kandidater 

til sentralstyret sendes til leder av valgkomiteen Trond Egil Hansen, epost: 

trond.egil.hansen@gmail.com innen 18. april 2015.  

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist 18. april 2015 

 

Vedtak: Styret drøftet saken 

 

Sak 49/2015: Prosjekt i Trondheim 

Vedlagt innkallingen fulgte notat fra Trondheim kommune om Helseundersøkelse for 

skolestartere, evaluering av alternativ modell for gjennomføring, og første innspill til 

prosjektbeskrivelse Prosjekt skolestartundersøkelse hos fastlege. 

 

 

Vedtak: Tone Dorthe Sletten skal ha et møte med kommuneoverlege Betty Pettersen.  AFs 

deltakelse i prosjektet avgjøres etter dette møtet. 

 

http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Intern-horing---Landsstyremote-2015--frist-for-innmelding-av-ordinare-saker-Sak-9-Aktuelle-saker-og-tema-for-helsepolitiske-debatt--/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
mailto:trond.egil.hansen@gmail.com
http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Intrern-horing---Forslag-pa-kandidater-ved-valg-av-president-visepresident-og-sentralstyremedlemmer-pa-landsstyremotet-2015-i-Trondheim/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
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Sak 50/2015 Høring - Ny papirversjon av helsekort for gravide 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 3. februar 2015 om ny 

papirversjon av helsekort for gravide. 

 

Bakgrunn:  

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om ny papirversjon av helsekort for 

gravide. 

Helsedirektoratet mener at eksisterende helsekort bør oppdateres og har mottatt mange faglige 

innspill om dette. Direktoratet har vært noe avventende med å foreslå ny versjon av 

papirbasert løsning fordi de har avventet utvikling av et elektronisk helsekort for gravide. Det 

er ønskelig med ett elektronisk helsekort for gravide, men Helsedirektoratet ser ikke i dag en 

slik løsning i nær fremtid.  

Helsekortet som journalføringsdokument skal understøtte faglig forsvarlighet i påvente av 

elektronisk helsekort for gravide. Det er anbefalinger i nasjonale faglige retningslinjer som 

ifølge Helsedirektoratet legger føringer for endringene. Ifølge Helsedirektoratet vil ingen av 

endringene endre gjeldene praksis eller anbefalinger i relevante nasjonale faglige 

retningslinjer. 

I høringsbrevet fra Helsedirektoratets nevnes alle forslag til endringer.  

 

Les mer: http://helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/invitasjon-til-horing-pa-ny-

papirversjon-av-helsekort-for-gravide.aspx. 

 

Dokumenter 

 

Høringen hadde frist før styremøtet og ble ferdigbehandlet per epost. 

 

Høringsfrist: 23. februar 2015. 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen 

 

Sak 51/2015: Høring – lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 9. februar 2015 om lov og 

forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. 

 

Bakgrunn:  

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om lov og 

forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. 

 

Forslaget er utarbeidet av Helsedirektoratet på oppdrag fra departementet. Formålet med 

utkastet er å gi regler om gjennomføring av opphold i institusjon for personer med 

rusmiddelproblemer og å avklare når det er adgang til å bruke tvang. Utkastet inneholder 

blant annet bestemmelser om husordensregler, rusmiddeltesting, forbindelse med 

omverdenen, ransaking og tvang. 

 

Les mer: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--lov-og-forskrifter-om-

gjennomforing-av-rusomsorgen/id2365124/  

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 23. mars 2015.  

 

http://helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/invitasjon-til-horing-pa-ny-papirversjon-av-helsekort-for-gravide.aspx
http://helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/invitasjon-til-horing-pa-ny-papirversjon-av-helsekort-for-gravide.aspx
http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Ny-papirversjon-av-helsekort-for-gravide/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--lov-og-forskrifter-om-gjennomforing-av-rusomsorgen/id2365124/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--lov-og-forskrifter-om-gjennomforing-av-rusomsorgen/id2365124/
http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing--lov-og-forskrifter-om-gjennomforing-av-rusomsorgen/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
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Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen 

 

Sak 52/2015: Høring - Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og 

utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 11. februar 2015 om 

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med 

habiliteringsbehov. 

 

Bakgrunn: 

Veilederen beskriver barns og unges rettigheter og sektorenes plikter og tilbud slik at 

tjenesteytere i både utdanningssektoren og helse- og omsorgstjenesten kan planlegge for og 

samarbeide om et koordinert tilbud. Helsedirektoratet legger til grunn at den viktigste 

forutsetningen for å kunne samhandle er at man kjenner til og forstår hverandres ansvar, 

oppgaver og begrensninger. Veilederen omhandler barn og unge fra fødsel og til de er ferdige 

med videregående skole.  

 

Veilederen er en oppfølging av Handlingsplan Habilitering av barn og unge, IS-1692, utgitt 

av Helsedirektoratet i 2009. Veilederen er også omtalt i Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og 

fellesskap – tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særskilte 

behov der det heter «… kan bidra til å gi et oversiktlig og helhetlig tjenestetilbud til barn og 

unge og deres familier, samt sikre et godt og likeverdig tjenestetilbud til alle».   

 

Dokumenter 

Høringsfrist:23. februar 2015.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen 

 

Sak 53/2015: Innspill til høring om endringer i straffegjennomføringsloven 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 13. februar 2015 om 

innspill til høring om endringer i straffegjennomføringsloven 

 

Høringsdokumentene finner dere på Justisdepartementets nettsider: 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--endring-i-

straffegjennomforingsloven/id2363989/  

 

Bakgrunn 

Justisdepartementet har sendt forslag til endringer i straffegjennomføringsloven. 

Kriminalomsorgen har behov for mer kapasitet til gjennomføring av straff og varetekt, og 

foreslår derfor at domfelte som er dømt til ubetinget fengselsstraff kan gjennomføre straffen i 

annen stat som Norge har inngått avtale med. 

  

Legeforeningens kommentarer til forslaget er etterspurt:   

 Hvordan skal innsattes rett til helsehjelp ivaretas?  

 Saksframlegget omhandler endringer og tilpasninger i Norge for å kunne gi 

informasjon og rettigheter ut, men det står lite eller ingenting om tilbakeføring av 

informasjon når behandling er gjort i utlandet  

 Ansvarsforhold til evt. komplikasjoner av behandling i utlandet  

 Grader av psykiske lidelser som oppstår ute - hvem identifiserer og beslutter 

hjemsendelse?  

 Utfordringer med språkbarriere, tolketjenester  

 

http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Samarbeid-mellom-helse--og-omsorgstjenesten-og-utdanningssektoren-om-barn-og-unge-med-habiliteringsbehov/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--endring-i-straffegjennomforingsloven/id2363989/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--endring-i-straffegjennomforingsloven/id2363989/
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Legeforeningen ønsker tilbakemelding på betydningen forslaget har for legetjenesten og det 

medisinske tilbudet til innsatte.  

 

Legeforeningen har bedt om utsatt frist, men fikk avslag på denne. Justisdepartementet ønsker 

rask politisk behandling av forslaget.  

 

Innspill kan sendes direkte på epost til Legeforeningens sekretariat v/Stine Kathrin Tønsaker: 

stine.kathrin.tønsaker@legeforeningen.no 

 

Fristen er før styremøtet – saken ferdigbehandles før styremøtet 

Frist 24. februar 2015. 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen 

 

Sak 54/2015: Invitasjon til å foreslå kandidater til Akademikerprisen 2015 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 17. februar 2015 med 

Invitasjon til å foreslå kandidater til Akademikerprisen 2015 

 

Bakgrunn: 

Legeforeningen har mottatt invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2015. 

Kandidaten må stå for og vise akademisk metode og akademisk frihet i sitt arbeid.  

 

Akademikerne ønsker også at prisen bidrar til å skaffe publisitet og medieoppmerksomhet. 

Legeforeningen oppfordrer foreningsleddene til å fremme kandidater som jobber med 

spørsmål som er aktuelle for hele akademikergruppen, og med et tema som appellerer bredt. 

 

Dokumenter  

 

Høringsfrist: 25. mars 2015. 

 

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte. Alle kan komme med forslag til kandidater til 

akademikerprisen 

 

Sak 55/2015: Intern høring - Landsstyresak - Om betegnelsen lokalforening og forslag 

om endret betegnelse 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 18. februar 2015 

vedrørende Landsstyresak - Om betegnelsen lokalforening og forslag om endret betegnelse 

 

Bakgrunn:  

Det har i e-post av 12. januar 2015 kommet inn et privat lovendringsforslag fra Gunnar 

Hjorth om å endre betegnelsen lokalforening tilbake til betegnelsen fylkesavdeling. 

 

Hjort er leder i Buskerud lokalavdeling, men har fremmet saken utenom lokalforeningen. 

Lovendringsforslag er således ikke behandlet i styret i Buskerud legeforening. 

 

Begrunnelsen for forslaget er at Hjorth mener at betegnelsen lokalavdeling ligger på et lavere 

nivå enn kommune og enda lavere enn fylke. Hjorth skriver at han ved flere anledninger i 

utlandet eller overfor utenlandske kolleger har blitt present/presenterer seg som leder av 

lokalavdeling. Hjorth mener at hans status som leder av lokallag ikke har hatt særlig tyngde i 

den forstand at han bare har representert en liten og kanskje ubetydelig del av en stor 

mailto:stine.kathrin.tønsaker@legeforeningen.no
https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Invitasjon-til-a-foresla-kandidater-til-Akademikerprisen-2015/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
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organisasjon, og ikke en del av hjørnepilarene i den norske Legeforening. Hjorth mener 

videre at begrepet fylkesavdeling forteller mer om hva man representerer enn lokalforening. 

 

Legeforeningens lover benyttet frem til 2006 betegnelsen fylkesavdeling, men landsstyret 

valgte å endre betegnelsen til lokalforening. Bakgrunnen for endringen den gang skyldtes 

resultatet av organisasjonsdebatten i Legeforeningen. 

 

Sentralstyret sendte 20.10.2004 ut et høringsdokument hvor sentralstyret gjennomgikk hele 

Legeforeningens organisasjon og forslag til endringer. Sentralstyret foreslo å endre termen for 

de lokale avdelinger av foreningen til "lokalforeninger" og foreslo at lokalforeningene for 

fremtiden skulle lovfestes på følgende måte: 

 

«Legeforeningens lege-medlemmer fordeles på godkjente lokalforeninger etter arbeidsstedets 

lokalisering. 

 

Lokalforeningenes geografiske ansvarsområder bør ikke være mindre enn et 

helseforetaksområde i spesialisthelsetjenesten og bør så langt det er mulig falle sammen med 

ett eller flere naturlige opptaksområder for helseforetak. Lokalforeningenes geografiske 

område og navn skal være godkjent av sentralstyret. 

 

Sentralstyret foreslo lokalavdelingsprinsippet anvendt slik at man ville få 13 lokalavdelinger 

mot nå 19. Avdelingsgrensene skulle følge foretaksgrenser og kunne dekke fylker som 

bedømmes å ligge naturlig til hverandre mht infrastruktur, næringsliv etc. Forslaget kunne 

medføre justeringer av grenser mellom noen nåværende fylkesavdelinger 

(Rogaland/Hordaland og Nordland/Troms).» 

 

I diskusjonene som fulgte dette forslaget ble ordlyden endret. Den endelige bestemmelsen om 

dette ble lydende slik: 

 

§ 3-4-1 Inndeling i lokalforeningsområder - Medlemskap 

 

(1) Lokalforeningenes område og navn skal være godkjent av sentralstyret. 

 

Overgangsregel:  

Lokalforening som per 31. august 2005 var lovfestet som fylkesavdeling, består inntil videre. 

 

(2) Lokalforeninger som finner det hensiktsmessig for arbeidet med foreningenes oppgaver, 

kan med sentralstyrets samtykke justere sine grenser eller slutte seg sammen til større 

foreninger. Sentralstyret fastsetter regler for hvorledes det skal forholdes med foreningenes 

aktiva. 

 

(3) Dersom 1/3 av landsstyrets medlemmer krever det, kan et spørsmål om endring i 

inndelingen av lokalforeninger kreves avgjort ved avstemning av medlemmene i berørte 

lokalforeninger. Sentralstyret kan initiere slik avstemning. 

 

Landsstyrets intensjon med endringene var at man så for seg en endring i antallet 

lokalforeninger. En del av organisasjonssaken handlet også om at flertallet av 

Legeforeningens yrkesaktive medlemmer hører til virksomheter med en organisasjonsform 

som ikke sammenfaller med fylkesavdelingsgrensene. Som Hjorth selv er inne på, har dette 

bildet endret seg ytterligere, ved at flere leger i helseforetak er ansatt i virksomheter som går 

på tvers av fylkesavdelingsgrensene. Ideelt sett burde derfor lokalavdelingene i større grad tatt 
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initiativ til diskusjoner om annen inndeling av lokalforeningsområdet, enn det som eksisterer 

i dag med inndeling tilsvarende fylkesnivå. 

 

Sentralstyret viser videre til at betegnelsen lokalforening har vært gjeldende i nærmere 10 år, 

og at det ikke lenger er noen som benytter betegnelsen fylkesavdeling. Sentralstyret mener 

også av denne grunn at det er unaturlig å gå tilbake til betegnelsen fylkesavdeling. 

 

Sentralstyret vil vise til at dersom landsstyret skulle ønske å endre bestemmelsene, vil det få 

betydning for flere bestemmelser i lovene, herunder §§ 1-3, 3-1-1, 3-3-3, 3-4 (fra 3-4-1 til 3-

4-5), 3-5-3, 3-7-3, 3-8 og 4-3. 

 

Sentralstyret innstiller på å sende saken ut på ordinær høring til organisasjonsleddene. 
 

Link til Legeforeningens lover 
 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 7. april 2015  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen støtter ikke forslaget. Ivar Halvorsen Skriver et kort svar. 
 

Sak 56/2015: Intern høring - Landsstyresak - forslag til endringer i lovenes 3-3-3 (2) 
 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 19. februar 2015 om 

forslag til endringer i lovenes 3-3-3 (2). 

 

Bakgrunn: 

Overlegeforeningen har i brev datert 16. desember 2014 fremmet forslag til endringer i 

Legeforeningens lover. Ofs forslag medfører at landsstyret kan starte sin funksjonsperiode på 

et senere tidspunkt enn 1.9. Det er foreslått enten 1.10 eller 1.11.   

 

Ofs forslag til endringer i begrunnet i praktiske utfordringer med å få valgt 

landsstyrerepresentanter innen fristen 1. september. Det gjelder også for AF utfordringer med 

å få valgt representanter innenfor denne tidsfrist. Ylf har i større grad gjennomført prinsippet 

om gjennomgående representasjon og synes derfor ikke å ha like store problemer med å 

overholde fristen. PSL har valg i slutten av august, og overholder således også fristen. For de 

øvrige yrkesforeningene, LVS, LSA og Namf, er det ikke rapportert om like store utfordringer 

med å overholde fristen.   

 

Aktuelle bestemmelser i Legeforeningens lover Lovenes § 3-1-1 (2) lyder i dag slik:   

 

Landsstyret velges for to år av gangen, og starter sin funksjonsperiode 1. september i år som 

slutter på ulike tall.   

 

Legeforeningens lover bygger på en struktur hvor funksjonsperioden for landsstyret legges til 

grunn for sentralstyret og er også utgangspunktet for avdelingene. Yrkesforeningene og 

lokalforeningene skal følge denne perioden, mens Norsk medisinstudentforening og de 

fagmedisinske foreningene kan fastsette avvikende funksjonsperiode. Reglene følger av 

Legeforeningens lover § 3-2-1 (2), første punktum - sentralstyret og § 3-3-3 (2) - avdelingene. 

Bestemmelsene lyder slik:   

 

http://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/dnlf-lover/den-norske-legeforenings-lover/
http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Intern-horing---Landsstyresak---Om-betegnelsen-lokalforening-og-forslag-om-endret-betegnelse/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
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§ 3-2-1 (2), første punktum:  

Funksjonsperioden er to år og starter 1. september.   

 

§ 3-3-3 (2):  

Valg holdes i år som slutter på ulike tall. Funksjonsperioden følger landsstyreperioden, jf § 3-

1-1, 2. ledd. Norsk medisinstudentforening og de fagmedisinske foreninger kan i sine 

vedtekter fastsette avvikende funksjonsperiode.   

 

Videre er det slik at Legeforeningens lover bygger på prinsippet om gjennomgående 

representasjon, hvilket innebærer at den geografiske landsstyrerepresentasjonen 

 

skal utgå fra styreverv i lokalforening og bør inneha verv som hovedtillitsvalgt eller 

tilsvarende i kommune eller helseforetak Dette fremgår av Legeforeningens lover § 3-5-4 (1), 

som også benevner dettes som yrkesforeningenes geografiske representanter.   

 

Vurdering og anbefaling:  

Det er flere muligheter for hvordan man kan forholde seg til forslaget fra Of om endringer av 

funksjonsperioden for landsstyret:   

 

a) Opprettholde dagens ordning  

b) La landsstyrerepresentantene fungere som settevalgte inntil de ulike organisasjonsledd 

har gjennomført valg i henhold til ny funksjonsperiode  

c) Justere funksjonsperioden for alle  

d) Velge avvikende funksjonsperiode for sentralstyret og landsstyret for øvrig 

 

Dagens ordning har fordeler ved at de er enkelt for organisasjonen å innrette seg på en dato 

som gjelder for de fleste. Slik sentralstyret forstår Ofs innspill ønskes et alternativ som 

innebærer å skyve på funksjonsperioden for alle, inkludert sentralstyret. En slik løsning vil 

bety at president og sentralstyre får en svært lang periode fra valget skjer til 

funksjonsperioden starter opp. Sentralstyret velges på landsstyremøtet i mai. Tilsvarende 

gjelder for de fleste yrkesforeningsstyrene.   

 

Sentralstyret opplever at dagens ordning allerede innebærer utfordringer ved at det er mer enn 

3 måneder fra president og sentralstyre er valgt til de trer i funksjon. I praksis hemmes 

foreningens aktivitet noe i fasen fra nytt sentralstyret er valgt til de trer i funksjon. Det er også 

vanskeligere både for interne og eksterne, inkludert media, å forholde seg til en president og 

et sentralstyre som sitter på «oppsigelse». Sentralstyret vil derfor ikke anbefale at 

funksjonsperioden for hele landsstyret endres med bakgrunn i innspillene fra Of. Ofs ønske 

om endring gjelder yrkesforeningenes geografiske representasjon i Legeforeningens 

landsstyre, og ikke øvrige deler av landsstyret.   

 

Et annet alternativ kan være å velge ulike funksjonsperioder for sentralstyret og landsstyret. 

Det er noe vanskelig å overskue konsekvensene av dette fullt ut. Trolig vil yrkesforeningene 

velge sine styrer for samme periode som sentralstyret, og det vil da bli avvik mellom perioden 

for sentralstyre og yrkesforeningsstyrer og øvrige tillitsvalgte som inngår i landsstyret.   

 

Dagens struktur gir lik funksjonsperiode for landsstyret og sentralstyret. Dette er gunstig, også 

fordi styrer i avdelingene har samme funksjonsperiode som landsstyret. Dersom det f.eks. er 

behov for ekstraordinære møter vil organisasjonen stort sett ha tillitsvalgte med samme 

forutsetninger for å delta i de diskusjoner som finner sted i landsstyret.   
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Dette taler for at justeringer bør skje i valgordningen i de organisasjonsledd som ikke 

overholder valg i henhold til Legeforeningens nåværende lover.   

 

På den annen side virker det som flere av yrkesforeningene sliter med å få dette til. Det er 

også uheldig at landsstyret ved behov for ekstraordinært landsstyremøte står i fare for ikke å 

kunne settes lovlig eller være beslutningsdyktig. En løsning på dette kan være å innta i 

Legeforeningens lover at nåværende landsstyrerepresentanter fungerer som settevalgte inntil 

de ulike organisasjonsledd har gjennomført valg i henhold til ny funksjonsperiode. På denne 

måten kan det aksepteres at valgte landsstyrerepresentanter fortsetter noe utover 

funksjonsperioden i påvente av at nyvalg har funnet sted. Ved behov for ekstraordinære 

landsstyremøter vil det på denne måten være mulig å gjennomføre slike.   

 

Sentralstyret mener imidlertid at det ikke bør gå for lang tid før nytt landsstyre er på plass, og 

at det bør inntas en frist som ikke kan være lenger enn utgangen av oktober. Valgte 

landsstyrerepresentanter vil naturlig nok ikke legge opp til arbeid med landsstyret etter at 

deres periode er utløpt, men sentralstyret antar dette vil ivareta de hensyn som Of ønsker med 

sitt forslag. Ulempen med et slikt forslag kan være at flere utsetter valget da det ikke spiller så 

stor rolle om det er gjennomført innen fristen. Med bakgrunn i en avveining av ulike hensyn 

mener sentralstyret imidlertid at dette er den beste løsningen.   

 

Forslag til lovendring:  

Sentralstyret vil derfor foreslå at Legeforeningens lover § 3-3-3 (2) gis følgende tilføyelse 

(markert med kursiv):   

 

Valg holdes i år som slutter på ulike tall. Funksjonsperioden følger landsstyreperioden, jf § 3-

1-1, 2. ledd. Landsstyrerepresentanter valgt i medhold av § 3-5-4 (1) kan fungere utover 

funksjonsperioden, for en periode som ikke kan strekke seg lenger enn utgangen av oktober i 

valgåret, i påvente av nyvalg. Norsk medisinstudentforening og de fagmedisinske foreninger 

kan i sine vedtekter fastsette avvikende funksjonsperiode.   

 

Link til Legeforeningens lover 

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 7. april 2015 

Vedtak: Allmennlegeforeningen støtter forslaget. . Ivar Halvorsen Skriver et kort svar. 

Sak 57/2015: Intern høring - Landsstyresak - Legeforeningens samarbeid med andre 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra brev fra Legeforeningen av 19. februar 2015 

om legeforeningens samarbeid med andre. 
 

Bakgrunn: 

På landsstyremøtet i 2014 ble det vedtatt at landsstyremøte i 2015 skal drøfte hvordan 

Legeforeningen skal samarbeide med andre. Sentralstyret drøftet et forslag til rammer og 

retningslinjer for samarbeid med andre i møte 12.februar 2015, og vedtok å sende forslaget på 

intern høring i organisasjonen.    

 

Sentralstyrets behandling 

Legeforeningens landsstyremøte fattet i 2014 et enstemmig vedtak og oversendt samtidig to 

forslag til sentralstyret som omhandlet hvordan Legeforeningen skal samarbeide med andre. 

Det ble også besluttet at vurderingen skal legges frem for landsstyret i 2015. For å forberede 

saken for landsstyret besluttet sentralstyret i oktober 2014: 

http://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/dnlf-lover/den-norske-legeforenings-lover/
http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Intern-horing---Landsstyresak---forslag-til-endringer-i-lovenes-3-3-3-2/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
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«Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede Legeforeningens fremtidige samarbeid med 

andre aktører. Arbeidsgruppen består av Johan Torgersen og Christian Grimsgaard fra 

sentralstyret samt to representanter fra foreningsleddene. Gruppen får bistand fra sekretariatet. 

Hovedformålet er å vurdere hvordan Legeforeningen kan få økt gjennomslagskraft og 

innflytelse for egen politikk. Arbeidsgruppen skal vurdere ulike samarbeidsformer med 

eksterne. Det er ønskelig at arbeidsgruppen tar utgangspunkt i områdene i Prinsipprogrammet 

og under hvert område beskriver overordnede prinsipper knyttet til ulike grupper av 

samarbeidspartnere».   

 

Den endelige arbeidsgruppen har bestått av Christian Grimsgaard (sentralstyret), Marit 

Halonen Christiansen (sentralstyret), Aage Huseby (Akershus legeforening) og Richard Våge 

(Yngre legers forening). Arbeidsgruppen har kommet tilbake til sentralstyret med forslag til 

rammer og prinsipper for samarbeid med andre, herunder forslag til hvordan man skal 

forholde seg til sterk intern uenighet. På sentralstyrets møte i februar 2015 ble prinsippene 

drøftet og noe justert, samt vedtatt sendt på høring (Vedlegg1).   

 

Bakgrunn Landstyrebehandlingen 2014 

Sentralstyrets beslutning om å gå inn som strategisk partner for EAT-konferansen var 

foranledningen til en debatt under årsmeldingen om hvordan Legeforeningen bør samarbeide 

med andre. I gjennomgangen av årsmeldingen ble det oversendt flere forslag til sentralstyret. I 

vedtaksprotokollen fra landsstyremøtet 2014 står det:   

 

Forslag fra Svein Aarseth, Oslo legeforening 

 

Til årsmeldingen pkt 4.4. 

 

1. Evaluering av Legeforeningen som strategisk samarbeidspart i EAT-forum sendes på 

høring i organisasjonen. 

2. Prosess og vurdering av nytteeffekt og omdømmebygging i forhold til å engasjere 

foreningen i liknende fora, skal vurderes og legges fram for landsstyret i 2015 

 

Enstemmig vedtatt   

 

Forslag fra Toril Morken, støttes av delegat Jannicke Mellin-Olsen, Overlegeforeningen 

 

Til årsmeldingen pkt 4.4. 

 

Det er reist spørsmål fra medlemmer om Legeforeningens engasjement i enkelte 

arrangementer og samarbeid med organisasjoner hvor kommersielle interesser er involvert. 

Det finnes svært mange ideelle organisasjoner som Legeforeningen kan ha nytte av å 

samarbeide med.  Landsstyret ber sentralstyret ta initiativ til å utrede Legeforeningens 

engasjement i ulike ideelle organisasjoner. Bindinger til kommersielle interesser unngås. 

 

Forslaget oversendes sentralstyret   

 

Forslag fra Aage Huseby, Akershus legeforening 

 

Til årsmeldingen pkt 4.4. 
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For å styrke medisinskfaglig utvikling og tilby framtidens helsetjenester anmodes sentralstyret 

å utarbeide prinsipper og retningslinjer for innovasjon og næringsutvikling. 

 

Forslaget oversendes sentralstyret   

 

Forslag fra Pernille Bruusgaard, Oslo legeforening 

 

Landsstyret oppfordrer Legeforeningen til å trekke seg som strategisk samarbeidspart i EAT-

forum 2014. 

 

Forslaget trekkes.   

 

Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger Arbeidsgruppen har på bakgrunn av drøftingen 

i landsstyremøtet hatt som mål å lage forslag til så kortfattede og overordnede rammer og 

prinsipper for hvordan Legeforeningen skal samarbeide med andre som mulig. For å nå 

Legeforeningens mål er samarbeid med andre ofte ønskelig og nødvendig. Samtidig kan det 

oppstå uenighet om samarbeid er ønskelig og tjener Legeforeningen f.eks. når kommersielle 

aktører er involvert. Arbeidsgruppen har hatt som mål å lage forslag til hvordan 

Legeforeningen bør arbeide når det er stekt intern uenighet om inngåelse av samarbeid.   

 

Arbeidsgruppens forslag er inndelt etter grad av involvering: 

 

Spørsmål om medlemskap i andre organisasjoner skal fremlegges landsstyret Samarbeid med 

legemiddelindustrien skal følge landsstyrets retningslinjer for samarbeid  

For å fremme innovasjon og god tjenesteutvikling bør Legeforeningen og fagmiljøene være i 

dialog med forskningsmiljøene og tjeneste- og utstyrsleverandørene i helsetjenesten.    

Samarbeid med andre aktører må ligge klart innenfor Legeforeningens kjerneoppgaver og 

formål. Det vil si at det må ha en klar forankring i Legeforeningens formålsparagraf, prinsipp 

og arbeidsprogram, og satsingsområder.    

I saker det det er sterk uenighet om inngåelse av samarbeid, og det er åpenbare interesse-

konflikter, foreslår arbeidsgruppen at foreningen høres gjennom intern høringsprosess før 

vedtak fattes. Dette gjelder i særlig grad saker der Legeforeningen bidrar økonomisk og i 

saker der sentralstyret vurderer at inngåelse av samarbeid vil kunne bli gjenstand for en bred 

uenighet i foreningen. Videre foreslås at i saker av særlig viktig karakter, eller der det 

foreligger en bred uenighet bør saken bringes opp for foreningens landsstyre før vedtak fattes. 

  

 

Sentralstyret vil be om høringsinstansenes syn på forslaget til rammer og retningslinjer for 

samarbeid med andre. Etter eventuelle justeringer etter høringsrunden vil saken bli lagt frem 

til endelig vedtak på landsstyremøtet i Trondheim i mai. 
 

Dokumenter  

 

Høringsfrist: 6. april 2015 

 

Vedtak: Saken sluttbehandles på styremøtet 11. mars. Tone Dorthe Sletten skriver utkast til 

svar. 

 

Sak 58/2015: Nettsiden og Facebook 

. Vedlagt innkallingen fulgte oversikt over treff på nettsiden og Facebook siste periode. 

Styret drøfter nettsiden og Facebook. 

http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Intern-horing---Landsstyresak---Legeforeningens-samarbeid-med-andre/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
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Vedtak: Det legger ut en sak på Facebook om finansieringsordninger. 

 

Sak 59/2015: Politisk time 

 Møte om styrking i allmennmedisinsk grunnutdanning. Bjørn Nordang utarbeider 

utkast til notat om styrking i allmennmedisinsk grunnutdanning til styremøtet i AF 16. 

april 

 

 Møte i Helsedirektoratet om introduksjonsløp for nye leger. 

 EPJ løftet – oppdatering – bra framdrift.  Det er ønskelig med et møte mellom 

representantene i styringsgruppen og referansegruppen. 

 Møte i endringsrådet for e-resept 

 Møte i Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (KUP) 

 Marit Hermansen deltok i panelet i Norsk sykehus- og helsetjenesteforenings (NSH) 

lederkonferanse 6. februar 2015 om nasjonal helse- og sykehusplan. 

 Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) i Drammen skal utrede standardisert honorering for 

deltagelse i råd og utvalg  

 Møte i Tariffutvalget  

 

Sak 60/2015: Landsstyremøtet 

Sekretariatet sjekker tidsplanen for Landsstyremøtet– for å fastsette tid for styremøtet 26. mai 

i Trondheim 

 

Sak 61/2015: Foreningens time Nord-Norge kurset 

 

Vedtak: Bjørn Nordang deltar for Allmennlegeforeningen  

 

 


