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Referat fra årsmøte 2021 i Norsk forening for 
allmennmedisin  
 

 
 

Nettmøte på zoom, torsdag 27. april kl. 13-17 
 

Det var totalt 155 personer til stede på det meste, herunder medlemmer, 
assosierte medlemmer, gjester og sekretariat.  
 
Marte Kvittum Tangen åpnet møtet og ønsket medlemmer og gjester 
velkommen.  
 
  

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

Innkalling ble godkjent.  
 
Bente Thorsen og Torstein Sakshaug ble valgt til dirigenter. 
Charlotte Henriksen og Tor Carlsen ble valgt til referenter. 
Camilla Fagerholt og Tone Skoglund ble valgt til tellekorps. 
 
 2.  Godkjenning av dagsorden, forretningsorden og leders tale  

Dirigentene presenterte dagsorden og forretningsorden og prosedyrer i Zoom. Møtet 
godkjente ordningene. 
 

3. Leders tale 

President Marit Hermansen  hilste til møtet og takket medlemmene for innsatsen for 
allmennmedisinsk arbeid i Covid-19 pandemien.   

Marte Kvittum Tangen tok i sin tale utgangspunkt i foreningens enighet om løsning av 

fastlegekrisen.  Betydningen av kontinuitet for sykelighet og mortalitet er vel 

dokumentert. Løsningen gjennom fragmentering gir mindre kontinuitet og dårligere 

helsehjelp. 200000 står nå uten fastlege. De første to kvalitetsindikatorene for 

allmennmedisin gjelder kontinuitet og andel av spesialister i allmennmedisin. 
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Allmennlegene må definere innhold og kvalitet i faget, og NFA setter tydelige avtrykk i 

kontakt med myndighetene og politikere og organisasjoner. NFA involverer mange 

medlemmer i dette arbeidet, og leder takket alle. 60% av 8100 medlemmer er 

fastleger. 

Betydningen av kunnskap om sykdom og behandling for allmennmedisinske pasienter 

er stor, men myndighetene viser ikke vilje til å styrke forskning i allmennmedisin.   

Handlingsplanen for fastlegekontor ble omtalt. Senter for kvalitet i legekontor har vært 

i drift siden 2015 med mål om å bli et nasjonalt senter, og er blitt mer og mer synlig. 

Staten har nå endelig bestemt å gi stabil og forutsigbar finansiering over 

statsbudsjettet, og SKIL blir omgjort til stiftelse.  

Innsatsgruppa for Covid-19 har bestått av styrene i NFA og AF og har vært omtalt i 

Legeforeningens underveisrapport. 

21.-23.6 holdes nordisk kongress i allmennmedisin i Stavanger, og medlemmene ble 

oppfordret til å slutte opp om arrangementet.  Promosjonsvideo ble vist. 

 

Nicolas Øyane supplerte at HOD ikke har ønske om å gå inn i SKILs styre.   

NFAs innsats har vært viktig for de kvalitetsindikatorene som nå er kommet 

Valgkomiteens innstilling til styret for kommende periode ble kort presentert på 
skjermen. 

 

3. Årsmøtedebatt 

Tema for debatten var erfaringene med  digitale konsultasjoner.. Deltakere var Kjartan 
Olafsson og nestleder Torgeir Hoff Skavøy fra NFA styret, Grete Damberg fra NAV, 
Anne Lise Kristensen – pasientombud Oslo og Viken, og Helga Brøgger, Statens 
Helsetilsyn. 

En rekke spørsmål ble diskutert: Hvordan kan tilbudet være nyttig for alle? Fører 
redusering av reisebehov til overforbruk ? Hvordan løse utfordringen med å prioritere 
henvendelser? Kan grupper som ikke kan bruke nye medier bli  marginalisert?. Får 
legen  tilstrekkelig informasjon til å vurdere sykmeldingsgrunnlag gjennom e-
/videokonsultasjon. Behovet for forskning og veiledning/opplæring  ble omtalt.   

  

 

2019. Prisutdelinger for 2019 og 2020  

Løvetannprisen 

Gis for innsats for faget, og får en litografi av Barbara Vogler og 20000 kroner. 

2020 – Knut-Arne Wensaas 
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2020 – Morten Munkvik 

Skribentprisen 

Gis for essays kronikker etc.  som fremmer fagutvikling og opplysning om faget, og 
innstilles fra Utdanningsutvalget. Prisen er 15000 kroner 

2019 : Peter Prydz  - "Utkantkommuner og firkantkommuner" med råd til kommuner 
om rekruttering og stabilisering av leger. 

2020: Henrik Vogt – Debattinnlegget  "Nei, Justin Bieber har sannsynligvis ikke 
Borreliose" 

 

Sak 5 Årsmelding   

Det ble åpnet for kommentarer til årsmeldingens deler, spesielt kapittel 5 - styrets 

arbeid 

- Gisle Roksund etterspurte orientering om arbeidet mot Gjør Kloke Valg. Leder 

redegjorde for nye anbefalinger fra NFA og samarbeid med andre 

fagmedisinske foreninger. Publikumskampanje kommer høsten 2021, NFA vil 

delta.  GKV er implementert i NEL fra våren 2021.  

- Gisle Roksund spurte om arbeidet med retningslinjene som gjelder 

svangerskapsdiabetes. Leder fortalte at arbeidet fortsetter i samarbeid med 

barnelegene, gynekologene og jordmødrene. Noklus har problematisert 

feilkildene ved glukosebelastningsprøven. NFA har problematisert alders og 

vektkriteriene med tung dokumentasjon. 

Årsmeldingen ble godkjent. 
 
Sak 6 Vedtektsendringer 
 
Saken var behandlet etter vedtak i årsmøtet 2020. 
Følgende endringer i vedtektenes §3 ble vedtatt 
Allmennmedisinsk utdanningsutvalg betegnes Utdanningsutvalget som kortform (tidligere 
AU) 
 
Allmennmedisinsk forskningsutvalg betegnes Forskningsutvalget (tidl AFU) 
Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet betegnes Kvalitetsutvalget (tidl. 
KUP) 
Allmennmedisinsk klassifikasjonsutvalg betegnes Klassifikasjonsutvalget (tidl AKU) 
Allmennmedisinsk internasjonalt kontaktmøte omtales uten forkortelsen AIK. 
Allmennmedisinske faggrupper omtales uten forkortelsen AFG. 
  
 
Vedtatt med 48 mot 1 stemme. 
 
Sak 7 Innkomne forslag 
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Det var ikke kommet inn forslag til årsmøtet 
 
Sak. 6 Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2019 

Regnskap for 2020 ble lagt fram av leder. Regnskapet i 2019 ble gjort opp med kr 
907.000 i underskudd. Det var i 2020 et overskudd på ca. 1.5 mio. Dette skyldes ikke i 
hovedsak pandemien. Det har vært høy møteaktivitet, men lite reiseaktivitet. 
Hovedårsaken til overskuddet er tilbakeføring av for lav andel av kontingent fra 
Legeforeningen for perioden 2015-19 pga.  feil i registrering  i andre foreninger. 

NFA har i tillegg fått en økning i medlemsmassen.  

Regnskapet ble tatt til orientering. 

Sak 7. Budsjett 2022  
 
Honorarutvalget la fram sin innstilling. Det ble foreslått at godtgjørelse for kortere 
møter gis etter antall timer med salærforskriftens sats + 15%. 
 
Marte Kvittum Tangen la fram budsjettforslag for 2022. 
 
Det ble oppfordret til arbeid for å rekruttere til Nordisk kongress i 2022, hvor NFA har 
arrangementsmessig og økonomisk ansvar. 
 
Det ble foreslått fortsatt ekstrakontingent på kr 500 
 
  
 
Vedtak: 

• Årsmøtefastsatt kontingent for 2021 er kr 500.  

• Kontingent for assosierte medlemmer er uendret, kr 500.   

• Honorar og godtgjørelse til styret settes iht. Honorarutvalgets forslag.   

• Praksiskompensasjon settes iht. Honorarutvalgets forslag.  

• Forslag til budsjett for 2021 vedtas. 
 
Vedtak  
 
Budsjett for perioden 1. januar – 31. desember 2021 ble vedtatt.  
 
Sak 8. Valg av leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer 
 
Valgkomiteens innstilling ble presentert av valgkomiteens leder, Trine Bjørner, se 
vedlegg. 

 
Alle innstillinger ble enstemmig vedtatt 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/31987474261b4f7fa1eeb6af4ab41f22/valgkomiteens-innstilling-styre-nfa.pdfhttps:/www.legeforeningen.no/contentassets/31987474261b4f7fa1eeb6af4ab41f22/valgkomiteens-innstilling-styre-nfa.pdf
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Sak 10 Valg av valgkomite 
 
Forslag fra styret ble lagt fram av Marte Kvittum Tangen. Tre medlemmer var på valg. 
Styrets forslag  (vedlegg) ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Sak 11. Fastsettelse av tid og sted for årsmøtet 2022.  
 
Forslag ble lagt fram av Hans K Myklestul, Akershus legeforening  
 
Årsmøtet sluttet  seg til forslaget om å holde årsmøtet under våruka 2022 på Scandic 
Fornebu,   
 
 
 
Gjenvalgt leder Marte Kvittum takket Sirin Johansen, styremedlem siden 2013 for godt 
arbeid i styret, og dirigentene for ledelsen av årsmøtet. Dirigent Bente Thorsen 
overrakte blomster til Marte Kvittum Tangen. 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/31987474261b4f7fa1eeb6af4ab41f22/instilling-til-valgkomite.pdfhttps:/www.legeforeningen.no/contehttps:/www.legeforeningen.no/contentassets/31987474261b4f7fa1eeb6af4ab41f22/instilling-til-valgkomite.pdfntassets/31987474261b4f7fa1eeb6af4ab41f22/instilling-til-valgkomite.pdf

