
Allmennlegeforeningen • Yrkesforening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo • Telefon 23 10 90 00 

Faks 23 10 90 10 • af@legeforeningen.no • Org.nr. 971 443 782 • Bankkto. 5076 09 05493 • www.legeforeningen.no/aplf 
 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

15. oktober2013 

 

 

 

Dato: 15. oktober 2013 kl 10.00 – 18.00 

 

Møtested: Scandic hotell Fornebu  

 

Deltakere:   Kari Sollien, leder 

Ivar Halvorsen, nestleder 

Ole Henrik Krat Bjørkholt 

Egil Johannesen 

Bjørn Nordang 

Kirsten S. Rokstad 

Tone Dorthe Sletten 

Marit Hermansen 

 

Referent: Camilla Fagerholt Storli 

 

 

Sak 204/2013: Medlemsfordeler 

 

Einar Espolin Johnson og Lars Erik Myhre fra Medlemsservice i Økonomiavdelingen i 

Legeforeningen informerte om det pågående arbeid vedrørende ulike medlemsfordeler, blant 

annet rabattordninger for kjøp av medisinsk forbruksvarer og utstyr til legekontorene.  

 

AF ønsker at de skal gå videre med tilbud på medisinsk forbruksmateriell og utstyr. 

 

 

Sak 205/2013: Politisk time 

 

 Veiledningsgrupper i Finnmark 

 Strategisk utviklingsplan Helse Finnmark 

 Gruppen som jobber med lederutdanning i allmennmedisin 

 DSAMs årsmøte 

 ALIS – prosjektet allmennleger i spesialisering 

 Referansegruppe i Norsk forening for allmennmedisin om KAD 

 Frokostmøte om gravide og alkohol 

 E-resept – møte og fagdag 

 Kjernejournal 

 Plassering av fastlegehjemler 

 Kommunale praksiskonsulenter i Bergen kommune i forhold til å gi innspill til 
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 kommuneoverlegen  

 Prosjekt om skolehelsetjeneste i Bergen  

 Opptrappingsplanen 

 Eyr 

 

 

Sak 206/2013: Referat fra styremøtet 19. og 20. september 2013 

  

Utkast til referat fra styremøtet 19. og 20. september 2013 fulgte vedlagt innkallingen.  

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

 

Sak 207/2013: Verv og engasjement i andre foreninger og pressgrupper 

 

Har styrets medlemmer verv eller engasjement i andre foreninger eller pressgrupper som kan 

medføre habilitetsproblemer? 

 

Vedtak: Camilla Fagerholt Storli lager utkast til skjema som det enkelte styremedlem fyller 

ut. Sak på neste styremøte.  

 

Sak 208/2013: Våruka 2014 

 

Camilla Fagerholt Storli redegjorde for status for våruka 2014.  

 

Hovedkomiteen:  

Bjørn Sletvold (Oslo) 

Nina Wiggen (NFA) 

Egil Johannesen(AF) 
 

Oversikt over kurs og kurskomiteer:  

 

Ledelseskurset: Tone Dorthe og Kristen Rokstad  

 

Kurs i helsepolitikk: Ivar og Ole Henrik Krat Bjørkholt  

Tema til debatt: Allmennlegens rolle i kommunen.  

 

Grunnkurs: Marit Hermansen følger opp. 

 

Emnekurs: Overdiagnostikk – kurskomite: Gisle Roksund  

 

Kurs: Det moderne legekontor – kurskomite: Jørn Kippersund  

 

Kurs: HMS- kurs – mandag 5. mai – JA-avdelingen og sekretariatet til AF. 

 

Foreløpige forslag til sosialt program 

o Mandag: enkel middag på Odonata – ligger i gamle flytårnet – kort fra hotellet: AF og 

NFA dekker lokalleien – den enkelte betaler middagen. http://www.odonata.no/  

o Tirsdag: Middag på hotellet 

Be hovedkomiteen finne ut om det skal være noe i tillegg til middagen 

http://www.odonata.no/
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o Onsdag: Hovedkomiteen lager program  

o Torsdag: Festmiddag – kunstnerisk innslag: hovedkomiteen. Skal det være musikk 

etter middagen? Ikke storband – lokalt band – hovedkomiteen  
 

 

Sak 209/2013: Våruka 2015 

 

Kari Sollien orienterte om at ledermøtet AF og NFA hadde diskutert sted for våruka 2015.  

 

Det er sendt en forespørsel til Christina Fredheim 1. landsråd i Østfold og Petter Brelin om de 

tar utfordringen med at Våruka 2015 arrangeres i Østfold.   

 

 

Sak 210/2013: Valg av Allmennlegeforeningens landsråder 

  

Vedlagt innkallingen fulgte oversikt over status på valg av Allmennlegeforeningens 

landsråder. Det er flere ledige plasser.  

 

Styret drøftet saken. 

 

Vedtak: Styret tok oversikten til orientering.  

 

 

Sak 211 /2013: Muligheter på nettsiden 

 

Stein Runar Østigaard fra samfunnspolitisk avdeling i Legeforeningen redegjorde for 

muligheter på nettsiden. 

 

Styret og Østigaard drøftet saken.  

 

Vedtak: Det skal skrives mer på nettsiden. Alt som skal legges ut på nettsiden sendes via 

Kari Sollien. 

 

  

 

Sak 213/2013: Evaluering av arbeidsmøte 

  

 Styret drøftet gjennomføringen av arbeidsmøtet.  

 

Sak 214/2013: Allmennlegeforeningens og Norsk forening for allmennmedisin kurs 2014 

  

     Styret drøftet deltakelse på foreningens time på kursene i 2014, og kursavgiftene.  

 

      Vedtak:  

1  Foreningens time 

 Nidelvkurset - Tone Dorthe Sletten 

 Geilokurset - Kari Sollien 

 Solstrand - kolliderer med landsstyremøtet 

 Hurtigrutekurset – Kirsten Rokstad 
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2. Kursavgifter  

 Solstrand: kr 5 500 

 Geilo kr 5 500 

 Nildelv kr 5 000 

 Nord-Norge kr 5 000  

 Emnekurs kr 3 800 

 Ledelseskurs kr 3 800 

 Helsepolitikk: kr 1 650 

 HMS-kurs: kr 1 650 (samme som helsepolitikk)  

 

 

 Sak 215/2013: Blodprøvetaking av rusede personer  

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 9. oktober 2013 fra NFA med kopi av brev av 

25. februar 2013 fra Norsk helsesekretær forbund til Justisdepartementet om blodprøvetaking 

av rusede personer.  

 

Styret drøftet hvorvidt det er noe Allmennlegeforeningen bør foreta seg i saken.    

 

 Vedtak: Camilla Fagerholt Storli sender henvendelse fra Allmennlegeforeningen til avdeling 

for jus og arbeidsliv med anmodning om å få en rettslig vurdering av saken. Storli sender 

også foreløpig svar til Norsk helsesekretær forbund. 

 

   

Sak 217/2013: Representant til styringsgruppe - innføring av Norsk 

laboratoriekodeverk 

 

 Vedlagt følger til orientering e-post av 9. september 2013 fra Legeforeningen med brev av 4. 

oktober 2013 fra Helsedirektoratet hvor direktoratet ber om en representant fra 

Allmennlegeforeningen til styringsgruppe for innføring av laboratoriekodeverk. 

 

 Det er gitt tilbakemelding om at dette er en fagsak som formentlig bør behandles av Norsk 

forening for allmennmedisin.  

 

 Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Regin Hjerholm som representant til 

styringsgruppen.  

 

 

Sak 218/2013: Referansegruppe for utvalg som skal utrede bruk av tolk i offentlig 

sektor 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 2. oktober 2013 fra Legeforeningen om 

referansegruppe for utvalg som skal utrede bruk av tolk i offentlig sektor.  

 

Da første møte var før styremøtet er saken ferdigbehandlet per e-post ved at Ole Henrik Krat 

Bjørkholt deltar for Allmennlegeforeningen.  

 

Ole Henrik Krat Bjørkholt orienterte om første møte.  
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Sak 219/2013: Invitasjon fra Helsedirektoratet til informasjonsmøte om pilotprosjekt 

kjernejournal 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 2. oktober 2013 fra Legeforeningen med 

invitasjon til informasjonsmøte om pilotprosjektet kjernejournal i Helsedirektoratet av 30. 

oktober. 

  

 Vedtak: Egil Johannesen deltar for Allmennlegeforeningen.  

 

 

Sak 220/2013: UEMO ber om forslag til ny president og ny visepresident 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post 25. september 2013 fra UEMO hvor det bes om 

forslag til ny president og ny visepresident.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Kjartan Olafsson som visepresident.  

 

  

Sak 221/2013: Regjeringsplattformen – fastlegers rett til å sykemelde 

  

Det fremgår av den påtroppende regjerings plattform at regjeringen vil at fastleger kun skal ha 

rett til å sykemelde i seks måneder.  

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 8. oktober 2013 fra Legeforeningen hvor 

styret bes om å drøfte forslaget og konsekvenser.  

 

 Styret drøftet saken.  

 

 Vedtak: Kari Sollien utarbeider utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.  

  

 

Sak 222/2013: Høring – utkast til policynotat om oppgaveglidning 

 

Fra styremøte 19. september 2013 sak 201/2013:  
Helsetjenesten endrer seg stadig som følge av den medisinske utviklingen, men også på grunn av 

pasienters preferanser, den demografiske utviklingen, endringer i sykdomspanoramaet, nytt lovverk 

og økonomiske rammevilkår. Å tilpasse seg dette ved oppgaveglidning kan være nødvendig, så lenge 

det er medisinsk begrunnet. Ansvar og oppgaver i helsetjenesten vil aldri være fordelt en gang for 

alle, og derfor er det behov for systemer for å finne god og hensiktsmessig oppgavefordeling. 

Legeforeningen mener at det kan være riktig å vurdere å overføre nærmere angitte oppgaver fra 

leger til annet helsepersonell. 

 

Kirsten Rokstad fikk i oppdrag å forberede saken til neste styremøte. Rokstads utkast til svar 

fulgte vedlagt innkallingen.  

 

 Kirsten Rokstad orienterte. Styret drøftet saken. 

 

Vedtak: Kristen Rokstad ferdigstiller svaret i tråd med diskusjonen i styret.  

 

 

Sak 223/2013: Høring - forhandling om parallellavtalen 2014-2017 i Virke-området 
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 24. september 2013 fra Legeforeningen 

om forhandlinger om parallellavtalen 2014 – 2017 i Virkeområdet. 

Hovedorganisasjonen Virke har sagt opp hovedavtalen med Legeforeningen. 

Nåværende avtale utløper 31. desember 2013. Det skal dermed forhandles om ny 

avtale, en avtale som ventelig vil gjelde for tidsrommet fra 1. januar 2014 til 31. 

desember 2017. 
 

Styret drøftet saken.   

  

 Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  

 

Sak 224/2013: Høring - Utkast til policynotat Pasientsikkerhet først! 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 30. september 2013 fra Legeforeningen med 

utkast til policynotat om pasientsikkerhet som sendes på intern høring i organisasjonen.  

 

Legeforeningen jobber med å sette fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i det norske 

helsevesenet.  Kontinuerlig fokus på pasientsikkerhet er en betingelse for en trygg og sikker 

helsetjeneste. I forbindelse med revidering og oppdatering av eksisterende policynotater har 

det blitt bestemt at Legeforeningens policynotat på pasientsikkerhet fra 2007 skal erstattes. 

Det nye policynotatet skal være mer oppdatert og tilpasset dagens situasjon.  

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  

 

Sak 225/2013: Internt høringsbrev - søknad fra Norsk forening for alders- og 

sykehjemsmedisin om godkjenning som spesialforening. 

  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 9. september 2013 fra Legeforeningen om 

intern høring – søknad fra Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin om godkjenning 

som spesialforening.  

 

Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin søkte 7. februar 2013 om godkjenning som 

spesialforening. Behandlingen av søknaden ble satt i bero i påvente av et sentralstyrenedsatt 

arbeid med spesialforeningsstrukturen. På landsstyremøtet i Alta ble det vedtatt endringer i 

vilkårene for status som en av Legeforeningens spesialforeninger. De nye vilkårene medførte 

at sekretariatet i brev av 9. juli 2013 ba Nfas om supplerende informasjon til søknaden, 

hvilket vi mottok 18. august 2013. Sentralstyret i Legeforeningen vurderer det slik at det 

innsendte materialet gir tilstrekkelig informasjon til å ta stilling til om de nye vilkårene i 

Legeforeningens lover er oppfylt for Nfas` vedkommende. 

Etter § 3-9-1 (1) i Legeforeningens lover stilles det krav om at søknad om godkjenning som 

spesialforening skal til høring i organisasjonsleddene, hvilket sendes ut med dette.  

 

Vedtak: Camilla Fagerholt Storli besvarer høringen med at Allmennlegeforeningen støtter 

forslaget. 

 

Sak 226/2013: Høringsbrev - søknad fra Norsk selskap for akuttmedisin om 

godkjenning som spesialforening 
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 9. september 2013 fra Legeforeningen om 

søknad fra Norsk selskap for akuttmedisin om godkjenning som spesialforening. 

 

Norsk selskap for akuttmedisin søkte 19. juni 2012 om godkjenning som spesialforening. 

Behandlingen av søknaden ble satt i bero i påvente av et sentralstyrenedsatt arbeid med 

spesialforeningsstrukturen. På landsstyremøtet i Alta ble det vedtatt endringer i vilkårene for 

status som en av Legeforeningens spesialforeninger. De nye vilkårene medførte at 

sekretariatet i brev av 9. juli 2013 ba NORSEM om supplerende informasjon til søknaden, 

hvilket vi mottok 16. august 2013. Sentralstyret i Legeforeningen vurderer det slik at innsendt 

materiale gir tilstrekkelig informasjon til å ta stilling til om de nye vilkårene i 

Legeforeningens lover er oppfylt for NORSEMs vedkommende.  

 

Etter § 3-9-1 (1) i Legeforeningens lover stilles det krav om at søknad om godkjenning som 

spesialforening skal til høring i organisasjonsleddene, hvilket sendes ut med dette.  

 

Vedtak: Camilla Fagerholt Storli besvarer høringen med at Allmennlegeforeningen støtter 

forslaget. 

 

Sak 227/2013: Medlemmer til IT-utvalget 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 7. oktober 2013 fra Legeforeningen med 

invitasjon til å foreslå medlemmer til Legeforeningens IT-utvalg. 

 

 Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår at Kjartan Olafsson reoppnevnes.   

 

Sak 228/2013: Styret har vedtatt å gå over til elektronisk saksbehandling  

 

Styret besluttet på styremøtet 19. september 2013 å gå over til elektronisk saksbehandling.  

 

Sekretariatet har per i dag ikke tilgang til nødvendig utstyr som Ipad.  

   

Vedtak: Allmennlegeforeningen kjøper to IPAD som skal disponeres av sekretariatet.  

 

 

 

 

 


