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REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

 

Dato:   Onsdag 11. mars 2015 kl. 10.00 – 17.00 

 

Møtested: Legenes Hus 

 

Deltakere:  Kari Sollien  

Ivar Halvorsen 

Egil Johannesen 

Bjørn Nordang 

Tone Dorthe Sletten 

Kirsten Rokstad 

Ole Henrik Krat Bjørkholt 

Marit Hermansen 

 

Referent:  Camilla Fagerholt og Karin Wallin 
 

Sak 62/2015 Kl 10.00 Besøk på Sagene lokalmedisinske senter 

 

Styremøtet startet med besøk på Sagene lokalmedisinske senter i Oslo. 

 

Sak 63/2015: Leders ti minutter 

 

Leder hadde informert styret løpende om sin aktivitet fortløpende i perioden fra forrige 

styremøte. I tillegg har Kari Sollien og Marit Hermansen hatt møte med apotekerforeningen 

om primærhelsemeldingen. 

 

Sak 64/2015: Referat fra styremøtet 25. februar 2015 

 

Vedlagt innkallingen fulgte utkast til referat fra styremøtet 25. februar 2015. 

 

Vedtak: Referatet ble godkjent.  

 

Sak 65/2015: Regnskapet for 2014 

 

Vedlagt innkallingen fulgte regnskapet for 2014 og uttalelsen fra ledelsen til revisor.  

 

Vedtak: Regnskapet ble godkjent og signert. 

 

Sak 66/2015: Regnskap for primærmedisinsk uke 2014 

 

Vedlagt innkallingen fulgte prosjektregnskap for primærmedisinsk uke (PMU) for 2014 med 

revisjon. 
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Kari Sollien orienterte om at det er inngått avtale med Arrangementssupport for PMU 2016. 

 

Avtalen mellom PMUs eierselskap skal oppdateres før neste arrangement. 

 

Vedtak: Styret tok regnskapet til etterretning. 

 

 

Sak 67/2015: Søknad fra hovedkomiteen for Primærmedisinsk uke  

 

Vedlagt innkallingen fulgte e-post av 5. februar 2015 fra hovedkomiteen for primærmedisinsk 

uke (PMU) med søknad om praksiskompensasjon for næringsdrivende i hovedkomiteen.  

 

Vedtak: Det gis et hovedkomitehonorar tilsvarende en praksiskompensasjon til de i komiteen 

som er selvstendig næringsdrivende med fravær fra praksis. 

 

Sak 68/2015: Budsjett 2016 

 

Vedlagt innkallingen fulgte utkast til budsjett for Allmennlegeforeningen for 2016. 

 

I all hovedsak ble det foreslått øking på 3 %. Det er videre budsjettert med et ekstra 

styremedlem, to dagers tariffkonferanse og to møter og to telefonmøter for utvalg for 

allmennleger i spesialisering – ALIS.  Det er antatt at ny praksiskompensasjon økes med kr 

25,- per time.  

 

Vedtak: Budsjett ble vedtatt. 

   

Sak 70/2015: Våruka 2015 

 

Komiteene orienterte om status for kurs og sosialt arrangement.  

Sekretariatet orienterte om status for påmelding av kurs og sosiale arrangementer.  

 Ledelseskurset: 35 påmeldte 25 på hele kurset og ti på to dager. Totalt fem ledige 

plasser. 

 Det moderne legekontor: 27 påmeldte 

 Grunnkurs A: Fulltegnet, prioritering pågår 

 Grunnkurs D: Fulltegnet 

 Ultralydkurset: Fulltegnet 

 

Sosiale arrangementer er ikke fullstendig, fordi grunnkurs A-deltakerne ikke er klarert ennå. 

 Aliskveld: 19 - vil øke med grunnkurs A 

 Brun kveld: 43 påmeldte 

 Stand up med middag: 56 påmeldte. 

 

Status hvem som skal ha stand under Våruka. 

 Pakkeforløpet i EPJ – Helsedirektoratet 

 Helfo – Helsedirektoratet  

 Digital dialog 

 

Sak 71/2015: Årsmeldingen for 2014 

 

Revidert utkast til årsmelding for 2014 ble gjennomgått. Sekretariatet fullfører dokumentet. 
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Sak 72/2015: Landsrådsmøtet 

 

Vedlagt innkallingen fulgte revidert utkast til saksliste til landsrådsmøtet. 

Styret gikk gjennom sakslisten. 

 

Vedtak: Endelig saksliste til landsrådsmøte: 

1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter, referenter og tellekorps 

2. Godkjenning av saksliste og forretningsorden  

3. Leders tale 

4. Evaluering fra ALIS (utvalg for allmennleger i spesialisering) 

5. Forslag til endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter  

6. Endring av statuttene for AF-fondet 

7. Evaluering av Fastlegen.no 

8. Innkomne forslag  

9. Årsmelding for 2014 

10. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2014 

11. Budsjettforslag for 2016, herunder innstilling fra honorarutvalget  

12. Valg av leder, nestleder og styre 

13. Valg av valgkomite 

14. Eventuelt valg av utvalg for allmennleger i spesialisering - ALIS 

15. Utdeling av årets Allmennlegepris 

16. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2016 

 

Sak 73/2015: Årets allmennlege 

 

Egil Johannesen og Ivar Halvorsen som sitter i komiteen for årets allmennlege orienterte om 

arbeidet. 

 

 

 

 

 

Sak 74/2015: Utkast til brev til referansegruppen for EPJ 

 

Vedlagt innkallingen fulgte utkast til brev til referansegruppen for EPJ. 

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Brevet med vedlegg sendes Susanne Prøsch i referansegruppen for EPJ slik at hun 

kan videresende til hele gruppen.  

  

Sak 75/2015: Rekruttering av fastleger 

 

Sak 12/2015 utsatt fra styremøtet 28. januar 2015 - Sak 204/2014 utsatt fra styremøtet 13. 

oktober 2014. Tatt opp som sak 228/2014 på styremøtet i AF 4. november 2014 

 

Vedlagt innkallingen fulgte arbeidsprogrammet for AF styret 2013 – 2015 

Punkt på arbeidsprogrammet 2013 – 2015 om rekruttering:  

 Det må bli enklere å etablere seg som fastlege. Kommunene har ansvaret, og må bruke 

positive virkemidler som for eksempel fast lønn, etableringsstøtte og veiledning  

 Spesialistutdanningen må bli mer strukturert og effektiv blant annet gjennom å sikre 
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tilgang til utdanningsstillinger i sykehus. 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt innspill fra leder av Norsk medisinstudentforening 

(NMF) Even Holth Rustad om rekruttering av fastleger.  

 

Kari Sollien innledet om saken, og styret diskuterte virkemidler for etablering i 0-lister.  

 

Vedtak på styremøtet 13. oktober 2014: Ivar Halvorsen utarbeider i starten av 2015 et utkast 

til notat hvor blant annet ulike modeller for utdanningsløp og rekrutteringstiltak. Kari Sollien 

sender svar til NMF-leder.  

 

Vedtak: Saken slås sammen med sak 76/2015. 

  

Sak 76/2015: Finansieringsmodeller i allmennpraksis 

 

Det ble sendt medlemsbrev 26. februar 2015 hvor medlemmene ble invitert til å komme med 

innspill til finansieringsmodeller i allmennpraksis. 

  

De innkomne innspillene fulgte vedlagt innkallingen, samt at de legges på styres arbeidsrom. 

 

Vedtak: Gruppen som jobber med policynotatet bruker innspillene i sitt videre arbeid.  

 

77/2016: Praktiske spørsmål til dirigentrollen 

 

Vedlagt innkallingen fulgte brev til Allmennlegeforeningen av 26. februar 2015, med 

spørsmål dirigentrollen. 

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer henvendelsen. Det gis praksiskompensasjon for 

deltakelse til formøte til landsrådsmøte og til landsrådsmøtet, men det gis ikke 

praksiskompensasjon for kurs i helsepolitikk. 

  

Sak 78/2015: Oppsigelsestid på fastlegeavtaler 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 26. februar 2015 fra et medlem vedrørende 

oppsigelsestid på fastlegeavtaler.  

 

Vedtak: Sekretariatet besvarer henvendelsen med at det er nye regler fra sykehjelps og 

pensjonsordningen for leger (SOP) dekker dette. 

 

Sak 79/2015: Invitasjon til Ylfs årsmøteseminar og årsmøte  

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon av 25. februar 2015 fra Yngre legers 

forening (Ylf) til årsmøteseminar og årsmøte. 

 

Det skal arrangeres et seminar med temaet "Private helsetilbydere" i tilslutning til årsmøte.  

Seminaret holdes på Thon Hotel Opera, Oslo, 15. april fra kl. 09.30 til kl. 13.00.  

Styret har fastsatt årsmøtestart til 15. april kl. 14.00 – 16.30. Årsmøtet fortsetter torsdag 16. 

april kl. 09.00 - kl. 16.00.  

 

https://legeforeningen.no/yf/Allmennlegeforeningen/Fra-foreningen/2015/Medlemsbrev-nr-8-2015/
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Vedtak: Tone Dorte Sletten deltar fra Allmennlegeforeningen. 

 

 

Sak 80/2015: Leger i vitenskapelige stillingers årsmøte 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon av 26. februar 2015 fra Leger i 

vitenskapelige stillinger (LVS) med invitasjon til årsmøte 2015, fagpolitisk seminar og 

tillitsvalgtkurs torsdag 19. og fredag 20. mars på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo. 

  

Påmeldingsfrist: 5. mars 2015. 

 

Vedtak: Sekretariatet besvarer henvendelsen med at ingen fra Allmennlegeforeningen har 

anledning til å delta.  

 

Sak 81/2015: Årsmøte for Namf og NFAM 
 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 5. mars 2015 fra Norsk forening for 

arbeidsmedisin (Namf) og Norsk arbeidsmedisinsk forening (NFAM) med invitasjon til 

årsmøte. Vedlagt innkallingen fulgte program for Namf og NFAMs arbeidsmedisinsk 

Vårkonferanse. 

 

Namf og NFAM inviterer en representant fra foreningen til sitt årsmøte 

torsdag 7. mai 2015 kl. 17:00 – 18:00 på First Hotel Marin, Bergen. 

Representanten ønskes også velkommen til festmiddag samme kveld. 

 

Svarfrist 31. mars 2015 

 

Vedtak: Sekretariatet besvarer henvendelsen med at ingen fra Allmennlegeforeningen har 

anledning til å delta.  

 

 

  

Sak 82/2015: Intern høring - Forslag på kandidater ved valg av president, visepresident 

og sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2015 

 

Styret drøftet saken på styremøtet 28. januar, 25. februar og 11. mars 2015. 

 

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.  

 

Høringsfrist 18. april 2015 

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Saken sluttbehandles på styremøtet 16. april 2015. 

 

Sak 83/2015: 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. Saken var satt opp som sak 
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54/2015 til styremøtet 25. februar 2015: 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. 

 

Høringsfrist: 25. mars 2015. 

 

Styret drøftet saken. 

 

Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer henvendelsen med at Allmennlegeforeningen støtter 

forslaget fra Norsk forening for allmennmedisin.  

 

Sak 84/2015 Høring: Utkast til innspillrapport om satsningsområdet psykisk helse  

og rus 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 24. februar om utkast til 

innspillrapport om satsningsområdet psykisk helse og rus. 
 

Bakgrunn for saken er at psykisk helse og rus ble definert som aktuelt utviklingsområde i 

2013. Det ble vurdert at dersom Legeforeningen skal oppnå sitt potensial for politisk 

gjennomslag på disse områdene, måtte foreningens politiske plattform oppdateres og 

forankres faglig. Det er resultatet av et slikt arbeid som nå sendes på bred høring i 

organisasjonen.   

 

Høringsfrist: 1. april 2015. Det er gitt utsatt frist til 8. april 2014.  

 

Vedtak: Tone Dorthe Sletten utarbeider utkast til svar som ferdigstilles per epost.  

 

Sak 85/2015: Intern høring - Landsstyresak - Forslag til prinsipprogram 2015-2019 og 

arbeidsprogram 2015-2017 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 21. februar om forslag til 

Prinsipprogram 2015-2019 og arbeidsprogram 2015-2017 

 

Høringsfrist: 7. april 2015  

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Kirsten Rokstad hadde skrevet et utkast som ferdigbehandles per e-post innen 

fristen.  

 

Sak 86/2015 Høring - forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig 

tjeneste-pensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og 

uførepensjon 
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 5. mars 2015 fra Legeforeningen om høring fra 

Akademikerne om forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet om forskrift om opptjening av 

pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning for personer som har 

midlertidig uførepensjon og uførepensjon.  

 

Høringsfrist: 23. mars 2015. 

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Ivar Halvorsen utarbeider svar. 

 

Sak 87/2015:Høring - forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer 

av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 6. mars 2015 fra Legeforeningen om høring fra 

Akademikerne og Arbeids- og sosialdepartementet om forskrift om kombinasjon av 

avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt 

(pensjonsgivende inntekt).  

 

Forskriften gjelder supplerende regler for kombinasjon av AFP og arbeidsinntekt 

(pensjonsgivende inntekt) for medlemmer av Statens pensjonskasse. Endringer i de lovfestede 

pensjonsordningene i Statens pensjonskasse og for sykepleierne, vil være med på å danne 

grunnlaget for endringer i de tariffavtalefestede pensjonsordningene. 

 

Endringen går ut på at forskriften suppleres med en bestemmelse om at for personer med 

delvis uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning uten uføretrygd i folketrygden (som 

betyr en uføregrad < 50 %), skal tidligere inntekt minst svare til medlemmets 

pensjonsgrunnlag på det tidspunktet da ved kommende tar ut AFP. Tidligere inntekt vil da 

reflektere inntekt i opprinnelig (full) stilling, som om medlemmet ikke var blitt ufør. En vil i 

slike tilfeller unngå utilsiktede virkninger av bestemmelsen i AFP-regelverket om at 

pensjonen ikke kan utgjøre mer enn 70-prosent av tidligere inntekt. 

 

Arbeidsdepartementet har satt en svært knapp frist, som betyr at Legeforeningens frist blir 

tilsvarende knapp. 

 

Høringsfrist: 23. mars 2015 

 

Vedtak: Ivar Halvorsen skriver svar og sender inn. 

 

Sak 88/201: Høring - Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på 

grunn av alder 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 26. februar 2015 fra Legeforeningen om høring 

fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om utredning av behovet for et utvidet 

vern mot diskriminering på grunn av alder. Utredningen inngår som en del av Barne-, 

likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) arbeid med å forberede et utkast til en 

revidert diskrimineringslovgivning. 

 

Aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet handler om mennesker som ikke får de muligheter 

og rettigheter som andre har eller får tilgang til på grunn av deres egen høye eller lave alder. 
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I rapporten anbefales det å lovfeste et forbud mot aldersdiskriminering også utenfor 

arbeidsforhold. 

 

Legeforeningen ønsker primært tilbakemelding på det som omhandler helsetjenesten. 

Helselovgivningen i Norge er hovedsakelig aldersnøytral når det kommer til høy alder. De 

aller fleste aldersgrenser som finnes i helselovgivningen omhandler følgelig lave 

aldersgrenser. Utvalget har i all hovedsak sett på aldersgrenser knyttet til 

samtykkekompetanse og rett til ulike behandlinger, helsebringende tiltak eller aktiviteter. 

Ifølge utvalget er det disse aldersgrensene som i størst grad vil medføre at personer settes i en 

dårligere stilling dersom de faller utenfor aldersgrensene.  

 

Regjeringen har ikke tatt stilling til om det skal foreslås et vern mot aldersdiskriminering 

utenfor arbeidslivet.  

 

Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter på forslagene i rapporten.   

 Er det behovet for, og hva er evt. konsekvensene av et eventuelt forbud mot 

aldersdiskriminering særlig utenfor arbeidsforhold?  

 Om det er behov for å gjøre særskilte unntak fra et eventuelt forbud mot 

diskriminering på grunn av alder utenfor arbeidsforhold i tillegg til det generelle 

unntaket for saklig forskjellsbehandling, for eksempel for aldersgrenser fastsatt i lov 

og/eller forskrift, eller for bestemte sektorer, for eksempel forsikringssektoren.  

 Om det fortsatt bør gjelde et forbud mot aldersdiskriminering i 

arbeidsmiljøloven. 

 

Høringsfrist: 24.mars 2015 

 

Ole Henrik Krat Bjørkholt orienterte om saken, og styret drøftet den.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen da det er en fagsak som formentlig 

faller inn under Norsk forening for allmennmedisins arbeid.  

 

  

Sak 92/2015: Nettsiden og Facebook 

 

Vedlagt følger oversikt over treff på nettsiden og Facebook siste periode. 

Styret drøftet nettsiden og Facebook. 

 

 

Sak 94/2015: Politisk time 

 

Politisk time utgikk.  

 

Sak 95/2015: ALIS kveld på Nidaroskongressen
 

 

Vedlagt innkallingen fulgte brev fra et medlem i ALIS og i arrangementskomiteen for 

Nidaroskongressen som ønsker å avklare muligheten for et økonomisk samarbeide om ALIS-

kveld på Nidaroskongressen. 

 

Styret drøftet saken.  
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Vedtak: Allmennlegeforeningen ber om en konkret søknad om støtte på en fastgitt sum fra 

AF, NFA og Nidarosfondet og Sør-Trøndelag legeforening fra kongressen.  
 

 

Sak 96/2015: Invitasjon til workshop arrangert av Helsedirektoratet om 

«forsøksordning for statlig finansiering av kommunale omsorgstjenester»  

 

Vedlagt innkallingen fulgte invitasjon fra Helsedirektoratet om deltakelse i Workshop om 

«forsøksordning for statlig finansiering av kommunale omsorgstjenester» 25.mars 2015. 

 

Vedtak: Bjørn Nordang stiller for Allmennlegeforeningen.  

 

  

Sak 97/2015: Invitasjon til møte om kjernejournal hos Helsedirektoratet 

 

Vedlagt innkallingen fulgte brev fra Helsedirektoratet av 3. mars 2015 med invitasjon til møte 

om kjernejournal.  

 

Vedtak: Ivar Halvorsen deltar på møte 24. mars 2015. 
 
 


