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 Godkjent 22. april 2013 

 

 
REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 
21. mars 2013 

 
 
 
Dato:   21. mars 2013 kl. 09.00 – 19.00 
 
Møtested: Legenes hus 
 
Deltakere:  Trond Egil Hansen, leder 

Kari Sollien, nestleder 
Egil Johannesen 
Bjørn Nordang 
Tone Dorthe Sletten 
Linda Øglend Rørtveit 
Ivar Halvorsen 
Marit Hermansen, leder Norsk forening for allmennmedisin 

 
Referent:  Camilla Fagerholt Storli 
 
 

Sak 58/2013: Politisk time 

 
 Møte om nasjonal kjernejournal  
 E-konsultasjon 
 Arbeidsseminar om e-resept  
 Møte overføring av e-reseptprosjektet til e-resept forvaltning 
 Driftsmøte for e-resept 
 Frist meg inn i ledelse 
 Møte i Helsedirektoratet om nasjonale faglige retningslinjer for 

helsestasjonsundersøkelser  
 Møte om rekruttering av fastleger i Sør-Trøndelag 
 Styremøte i Norsk forening for allmennmedisin 
 Møte om legemiddelgjennomgang 
 Møte mellom sentralstyret og Helse- og omsorgskomiteen 
 Landsstyremøtet i Alta 
 Landsmøtet til medisinstudentene 
 Foreningsdagen under Geilokurset  
 Redaktørmøte med Fastlegen.no 
 Møte med KS om kommunal øyeblikkelig hjelp-tilbud 
 Mediehenvendelser  
 Allmennlegeprisen 2013 
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Sak 59/2013: Referat fra styremøtet 13. februar 2013 

 
Referatet ble sendt styrets medlemmer per e-post 27. februar 2013, og ble godkjent 
7. mars. 
 

 

Sak 60/2013: Våruka 2013 

 
 Det ble orientert om status for Våruka 2013. 
  

Det sendes ut en e-post til medlemmene om at det fortsatt er ledige plasser på 
ledelseskurset. 
 
  

Sak 61/2013 Landsrådsmøte 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til saksliste til landsrådsmøtet og valgkomiteens 

innstilling.  
 
 Styret drøftet saken.  
 
 

Sak 62/2013: Årsmelding for 2012 

 
Vedlagt innkallingen fulgte utkast til årsmelding for 2012. 
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Årsmeldingen er klar til utsendelse til landsrådet og medlemmene.  
  
 

Sak 63/2013: Senter for allmennmedisinsk kvalitet 

 
Vedlagt innkallingen fulgte utkast til sak på landsrådsmøtet om Senter for 
allmennmedisinsk kvalitet. 
 

 Styret gikk gjennom utkastet. 
 
Vedtak: Marit Hermansen ferdigstiller dokumentet.  
 

 

Sak 64/2013: NUIT - legenes representant 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte notat fra Kjartan Olafsson om legenes representant som 

grunnlag for diskusjon i styremøtet.  
 
Styret diskuterte saken.  
 
 

Sak 65 /2013: Arbeidsmøte 2013 

  
Styret drøftet forslag til steder for arbeidsmøtet 19. – 22. september 2013. 
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Sekretariatet ser på mulighetene for arbeidsmøte i Palma og Luka eventuelt 
Barcelona. 
 
 

Sak 67/2013: Invitasjon til Workshop kvalitetsforbedring. 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 25. februar 2013 fra Legeforeningen 

hvor det inviteres til en workshop om kvalitetsforbedring. 
 
Trond Egil Hansen og Kari Sollien deltar fra sentralstyret, og Allmennlegeforeningen 
kan stille med en representant til. 
 
Vedtak: Tone Dorthe Sletten deltar for Allmennlegeforeningen.  
 

 

Sak 68/2013: Invitasjon til Svenska Distrikstläkarföreningen, fullmäktigemöte 2013 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon fra Svenska Distrikstläkarföreningen 
til fullmektigemøte 26. februar 2013. 
 
Vedtak: Melder tilbake at Allmennlegeforeningen ikke deltar.  
 
 

Sak 69/2013: Invitasjon til Foreningen for leger i vitenskapelige stillingers (LVS) 
årsmøte og årsmøteseminar 18. - 19. april i Bergen. 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av15. februar 2013 hvor det inviteres til 
LVS’ årsmøte og årsmøteseminar. 

  
Vedtak: Allmennlegeforeningen har ikke anledning til å delta. 
 

 

Sak 70/2013: Invitasjon til ordinært landsrådmøte i Norsk overlegeforening (Of) 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 22. februar fra Of hvor det inviteres 
til landsrådsmøte torsdag 25. april kl 15 på Soria Moria.  
 
Da møtet er samtidig med Våruka, har Allmennlegeforeningen takket nei til 
invitasjonen. 
 

  

Sak 71/2013 Invitasjon til Yngre legers forenings (Ylf) årsmøteseminar og årsmøte 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjonen til Ylfs årsmøteseminar og 
årsmøte 17.-19. april 2013 på Radisson Blu Hotel Norge, Bergen. 
 
Vedtak: Trond Egil Hansen deltar. 
 
 

Sak 72/2013: Endelig fordeling av kontingentmidler for 2013 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av18. februar 2013 fra Legeforeningen 

om endelig fordeling av kontingentmidler for 2013.  
 Vedtak: Styret tok saken til etterretning.  
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Sak 74/2013: Landsstyresak - Forslag til arbeidsprogram 2013 - 2015 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 25. februar 2013 fra Legeforeningen 
om landsstyresak – forslag til arbeidsprogram 2013 – 2015.  
  
Vedtak: Allmennlegeforeningen støtter forslaget til arbeidsprogram.  

 

Sak 75/2013: Høring - Rapport om tillitsvalgtopplæringen, økonomimodeller 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 22. februar 2013 fra Legeforeningen 
om rapport om tillitsvalgtopplæring, økonomimodeller. 
 
Tone Dorte Sletten hadde utarbeidet utkast til høringssvar før styremøtet, og styret 
drøftet saken.  
 
Vedtak: Tone Dorthe Sletten jobber videre med utkastet i tråd med drøftelsen. 
Saken ferdigbehandles per e-post.  
 
 

Sak 76/2013: Intern høring - Landsstyresak - Forslag om endringer av lovenes § 3-9-
1om vilkår for godkjenning for spesialforeninger - innstilling 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 21. februar 2013 fra Legeforeningen 
om forslag om endringer av lovens § 3-9-1 om vilkår for godkjenning for 
spesialforeninger. 
 
Bjørn Nordang hadde utarbeidet utkast til høringssvar før styremøtet, og styret 
drøftet saken.  
 
Vedtak: Trond Egil Hansen ferdigstiller høringssvaret.  
 
 

Sak 77/2013: Intern høring – Landsstyresak - innføring av spesifikke bestemmelser 
om samhandling med spesialitetskomiteene 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 22. februar 2013 fra Legeforeningen 
om innføring av spesifikke bestemmelser om samhandling med 
spesialitetskomiteene. 
 
Vedtak: Trond Egil Hansen besvarer høringen.  
 
 

Sak 78/2013: Intern høring – Landsstyresak - Forslag om endringer av lovenes § 1-3, 
§ 3-1, § 3-1-1, § 3-5-3, § 3-6-4, § 3-7-3, § 3-8 om nedleggelse av Regionutvalg - 

Innstilling 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 21. februar 2013 fra Legeforeningen 
om intern høring – landsstyresak - forslag om endringer av lovenes § 1-3, § 3-1, § 3-1-
1, § 3-5-3, § 3-6-4, § 3-7-3, § 3-8 om nedleggelse av regionutvalg - Innstilling. 
 
Vedtak: Trond Egil Hansen utarbeider utkast til svar, som ferdigstilles per e-post.  
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Sak 79/2013: Intern høring – Landsstyresak – Forslag om endringer i lovenes § 2-3 (1) 
og § 3-6-1- (4) og (5) om Leger i spesialisering – medlemskap i fagmedisinske 

foreninger – innstilling 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 21. februar 2013 fra Legeforeningen 

om intern høring – landsstyresak – forslag om endringer i lovenes § 2-3 (1) og § 3-6-1- 
(4) og (5) om Leger i spesialisering – medlemskap i fagmedisinske foreninger – 
innstilling. 
 
Styret drøftet saken.  

 
 Vedtak: Trond Egil Hansen besvarer høringen. 
 

  

Sak 80/2013: Intern høring - Landsstyresak - Omdanning av spesialforening til 
fagmedisinsk forening for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 21. februar 2013 fra Legeforeningen 

av 21. februar 2013 om omdanning av spesialforening til fagmedisinsk forening for 
spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin, og innstilling om fordeling av valggruppe. 
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Trond Egil Hansen besvarer høringen.  
 
 

Sak 81/2013: Intern høring - Landsstyresak - om fjerning av overgangsregel 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 21. februar 2013 fra Legeforeningen 

om forslag til endring av lov om fjerning av overgangsregel.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 
 

Sak 82/2013: Intern høring - Landsstyresak - Overføre ansvar for 
praksiskompensasjon for avtalespesialister som deltar i tildeling av spesialisthjemler  

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 21. februar 2013 fra Legeforeningen 
om landsstyresak - overføre ansvar for praksiskompensasjon for avtalespesialister 
som deltar i tildeling av spesialisthjemler  
 
Vedtak: Trond Egil Hansen besvarer høringen. 
 
 

Sak 83/2013: Intern høring - Landsstyresak - valg av varamedlemmer til 
valgkomiteen 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 21. februar 2013 fra Legeforeningen 

om landsstyresak - valg av varamedlemmer til valgkomiteen.  
 
Vedtak: Trond Egil Hansen besvarer høringen. 
 
 

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Lndsstyresak---Overfore-ansvar-for-praksiskompensasjon-for-avtalespesialister-som-deltar-i-tildeling-av-spesialisthjemler/
https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Lndsstyresak---Overfore-ansvar-for-praksiskompensasjon-for-avtalespesialister-som-deltar-i-tildeling-av-spesialisthjemler/
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Sak 84/2013: Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 11. februar 2013 fra Legeforeningen 

med invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen. 
 
Styret drøftet saken, og overlater til Norsk forening for allmennmedisin å foreslå 
allmennmedisinske kandidater. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår ikke kandidater. 
 
 

Sak 85/2013: Landsstyresak - Fremtidig spesialitetsstruktur 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 26. februar 2013 fra Legeforeningen 

om landsstyresak – fremtidig spesialitetsstruktur.  
 
Ivar Halvorsen hadde utarbeidet utkast til høringssvar før styremøtet. 
 
Vedtak: Ivar Halvorsen jobber videre med utkastet i tråd med drøftelsen. Saken 
ferdigbehandles per e-post.  
 
 

Sak 86/2013: Høring – AD/HD nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling 
og oppfølging 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 11. februar 2013 fra Legeforeningen 
om høring – AD/HD nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og 
oppfølging. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 
 
 

Sak 87/2013: Landsstyresak - Reservasjonsadgang, rapport fra arbeidsgruppe 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 26. februar 2013 
om landsstyresak - Reservasjonsadgang, rapport fra arbeidsgruppe. 
 
Linda Øglend Rørtveit hadde utarbeidet utkast til høringssvar før styremøtet, og 
styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Trond Egil Hansen jobber videre med utkastet som ferdigbehandles per e-
post.  
 
 

Sak 88/2013: Landsstyresak - legespesialistenes etterutdanning 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 26. februar 2013 fra Legeforeningen 
om landsstyresak - legespesialistenes etterutdanning 
 
Ivar Halvorsen hadde utarbeidet utkast til høringssvar før styremøtet, og styret drøftet 
saken.  
 
Vedtak: Trond Egil Hansen ferdigstiller utkastet. 
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Sak 89/2013: Landsstyresak - endring av spesialistreglene i onkologi 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 26. februar 2013 

om landsstyresak - endring av spesialistreglene i onkologi.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar.  
 
 

Sak 90/2013: Høring - Organisering av avtalespesialister i Midt-Norge 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 3. desember 

2012 om organisering av avtalespesialister i Midt-Norge  
 
Vedtak: Tone Dorthe Sletten gjennomgår saken, og vurderer om 
Allmennlegeforeningen skal besvare den, eventuelt utarbeider utkast til svar.  
 
 

Sak 91/2013: Høring – forslag til endringer i blåreseptforskriften 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 3. desember 

2012 og brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 21. desember 2012 om forslag 
til endringer i blåreseptforskriften.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar. 
 
 

Sak 92/2013: Intern høring - statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan og sentrale 
temaer i sykehuspolitikken 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 8. mars 2013 fra Legeforeningen om 
intern høring - statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan og sentrale temaer i 
sykehuspolitikken. 
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Kari Sollien utarbeider utkast til svar som ferdigbehandles per e-post. 
 
 

Sak 93/2013: Innspill til St. meld. nr 3,2012-2013 – Nasjonal strategi mot vold i nære 
relasjoner 

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

om innspill til St. meld nr 3, 2012 – 2013 - nasjonal strategi mot vold i nære relasjoner. 
 
Saken var ferdigbehandlet per e-post. 
 
 

Sak94/2013: Innspill til Stortingsmelding 18 2012-2013 Langtidsplan for forskning 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 8. mars 2013 fra Legeforeningen 
hvor det bes om innspill: Stortingsmelding 18 2012-2013 Langtidsplan for forskning. 
 
Saken var ferdigbehandlet per e-post. 
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Sak 95/2013: Høring – forslag til tematisk forskningsgrunnlag for et stort program: 
Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 15. mars 2013 fra Legeforeningen 
om høring fra Forskningsrådet – forslag til tematisk forskningsgrunnlag for et stort 
program: Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester 
 
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte. 
 
 

Sak 96/2013: Høring: Alkolås som alternativ til tap av førerrett som en del av 
program mot ruspåvirket kjøring. 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 18. mars 2013 fra Legeforeningen 
om høring om alkolås som alternativ til tap av førerrett som en del av program mot 
ruspåvirket kjøring.  
 
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte. 
 
 

Sak 97/2013: Invitasjon til møte om bedriftshelsetjeneste med Namf 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post fra Legeforeningen med invitasjon til 
møte med Namf om bedriftshelsetjeneste.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen ønsker et slikt møte, men det er dessverre ingen 
som kan denne dagen.  
 
 
 

Sak 98/2013: Invitasjon til seminar om spesialistutdanningen for leger på Soria Moria 
6. – 7. mai 2013 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 18. mars 2013 fra Legeforeningen 
med invitasjon til seminar om spesialistutdanningen for leger.  
 
Vedtak: Tone Dorthe Sletten deltar fra Allmennlegeforeningen. 


