
   
 

  
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/af 

 

  

  

  

 Godkjent 8. november 2022  

 

 REFERAT FRA STYREMØTE 

 

I 

 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

 

Dato: 14. september 2022 

 

Møtested: Stockholm 

 

Deltakere:  Nils Kristian Klev 

 Marit Karlsen  

 Bernard Holthe 

 Christine Agdestein 

 Peter Christersson 

 Marit Tuv 

 Hans-Christian Myklestul deltok digitalt  

  

Forfall: Kari Svenkerud Fresvik 

 Marte Kvittum Tangen 

  

Referent: Camilla Fagerholt 

 

  

 

Sak 165/ 2022: Leders 10 minutter 

 

• Fastlegeundersøkelsen,  

o God mediedekning. Stor interesse.  

o Oppfølging med Helsedirektoratet: Hvordan sørge for 

pasientsikkerheten og hvordan pålegge kommunene raskere 

innrapportering?  

• Kronikk i Dagens medisin om fraværsattester. 

• Møte i trepartssamarbeidet, ekspertgruppa, statsbudsjettet, ALIS stillinger, 

behovet for å følge opp protokollen med KS om behovet for at staten følger 

opp de allmennmedisinske oppgavene i kommunene, KS orienterte om 

undersøkelsen om hvor mye kommunene medfinansierer fastlegeordningen.  
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Sak 166/ 2022: Politisk time og aktuelle saker 

 

• Høyres kommunalkonferanse 

• Skal det lages informasjon til lokallagene til de politiske partiene?  

• Utfordringene i fastlegeordningen og legevakt 

• Kontakt med programkomitéen i Arbeiderpartiet  

 

Sak 167/ 2022: Referat fra forrige styremøte 

 

 Referat fra styremøtet 30. august 2022 fulgte vedlagt innkallingen.  

 

Vedtak: Referatet ble godkjent.  

  

 

Sak 170/2022: Sekretariatsbistand 

 

 AF kjøper per i dag 50 % sekretariatslederstilling og til sammen 80 % konsulentstilling. 

Arbeidsmengden har vist at det er behov for å øke sekretariatslederstillingen. 

 

Saken var utsatt fra forrige styremøte. 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen utvider sekretariatslederstilling til inntil 70% ut 2023. 

Ordningen evalueres i løpet av høsten 2023.  

 

 

Sak 171/2022: Våruka 

 

Det blir kurs i egenomsorg og stressregulering i en travel hverdag, normaltariffen, 

grunnkurs A og grunnkurs D.  

Styret ønsker at det også er en lege med som foreleser på kurs i normaltariffen. 

Sekretariatet følger dette opp.  

Vedtak:  

Kurskomite for kurs i helsepolitikk: Marit Karlsen, Hans Christian Myklestul og Christine 

Agdestein 

Kurskomite for kurs i drift av legekontor: Peter Christersson og Marit Tuv.  

 

Sak 172/2022: Oppnevning av styrets representanter til Allmennlegepriskomiteen 

2023 

 

Prisen årets allmennlege utdeles under ordinært landsråd til et medlem som har gjort 

en særlig stor innsats for allmennmedisinen. Tildeling skjer etter vedtak i en komité 

bestående av to medlemmer fra styret, og to fra landsrådet. Styret og landsrådet 

utpeker sine representanter til priskomitéen. 

 

Landsrådet utpeker sine representanter på tariffkonferansen i november. Styret skal 

utpeke to representanter. 
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Vedtak: Styrets representanter i komiteen for årets allmennlege 2023 er Hans Christian 

og Bernard Holthe. 

 

Sak 173/2022: Oppfølging etter landsrådsmøtet 

  

Styret gikk gjennom de oversendte forslagene fra landsrådsmøtet.  

 

Forslag fra Matthias Steffen Schulz. 

 

Vedtak: Styret vurderte innspillet. Vil jobbe for bedre grunnfinansiering som vil legge til 

rette for bedre pensjonssparing.  

 

Forslag fra Ljiljana Popovic 

 

Vedtak: Styret vurderte innspillet. Vil jobbe for bedre grunnfinansiering som vil legge til 

rette for bedre pensjonssparing.  

 

Forslag fra Farkad Abdal-Razzak. 

 

Vedtak: Styret vurderte innspillet.  

 

Forslag fra Kjetil Klungre, endret av redaksjonskomiteen 

Styret startet diskusjonen på videre organisering av dette arbeidet, hensiktsmessig 

avgrensning og eventuelt behov for ekstern bistand. 

Forslag fra Karin Frydenberg, Ellen Anita Fagerberg, Anton Rodahl, Morten Engzelius, 

Benny Adelved, Olav Thorsen, Kjell Daniel Sørli og Bente Thorsen 

 

Styret diskuterte forslaget. 

 

Vedtak: Christine Agdestein jobber videre med dette forslaget. Det settes opp som 

sak på fellesmøtet med Norsk forening for allmennmedisin i desember.  

 

Forslag fra Sara Karlstad 

 

Styret diskuterte forslaget.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen sender en henvendelse til Helsedirektoratet om hva 

som er gjeldende regelverk.  

 

Granskningsutvalget SOP, vedlagt følger mandatet:  

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Bernard Holthe sitter i granskningsutvalget fra styret.  

 

Sak 174/ 2022: Høring - Endringer i forskrift om standarder og nasjonale  

e-helseløsninger (økning i betalingen for nasjonale e-helseløsninger mv.) 
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 30. august fra Legeforeningen om 

Høring - Endringer i forskrift om standarder og nasjonale  

e-helseløsninger (økning i betalingen for nasjonale e-helseløsninger mv.) 

 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av forslag til 

endringer i forskrift 1. juli 2015 nr. 853 om standarder og nasjonale e-helseløsninger. 

 

Departementet foreslår til sammen en økning i betalingen på 28 millioner kroner for 

helsenorge.no og 7 millioner kroner for grunndata og helseID. Det foreslås ingen 

endringer i de samlede kostnadene til forvaltning og drift av helsenettet, 

kjernejournal og e-resept fra 2022 til 2023 utover ordinær prisjustering. Alle beløpene 

vil bli prisjustert før forskriften fastsettes. Det foreslås i tillegg justeringer i fordelingen av 

kostnadsveksten for helsenorge.no og kjernejournal der kommunenes andel av 

betalingen økes fra 40 prosent til 45 prosent.  

Forslagene er basert på tallgrunnlaget fra Norsk helsenett SF om forventede 

kostnader til forvaltning og drift, vurderingen fra det tekniske beregningsutvalget for 

nasjonale e-helseløsninger og Direktoratet for e-helses anbefaling om fordeling av 

kostnadsveksten. 

Videre foreslås endringer i to meldingsstandarder; for epikrise (HIS 80226:2014) og 

utskrivningsrapport (HIS 1148:2014). Departementet skriver i høringsnotatet under 

punkt 4.2 at de økonomiske konsekvensene av endringer i meldingsstandarder vil 

avhenge av hvilke elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ-systemer) 

helseinstitusjonene benytter. 

  

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet.  

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 3. oktober 2022 

 

Nils Kristian Klev orienterte. Styret diskuterte.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besluttet etter en vurdering å ikke avgi høringssvar.  

 

Sak 175/2022: Høring - styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter - 

endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 6. september 2022 fra 

Legeforeningen om høring - styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter - 

endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør. 

 

Legeforeningen har fra Justis- og beredskapsdepartementet mottatt høring av et 

forslag om endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør med sikte på å 

styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter. 

 

Departementet skriver at forslaget går ut på at i betjente faste forretningslokaler der 

næringsdrivende selger varer eller tjenester til forbrukere, skal den næringsdrivende 

tilby forbrukere å betale for disse varene eller tjenestene med kontanter. På 

bakgrunn av de særlige hensynene som gjør seg gjeldende ved betaling og 

tilgjengelighet for persontransporttjenester, foreslås det en forskriftshjemmel som 

åpner for at det kan gis egne regler for disse tjenestene. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-forskrift-om-standarder-og-nasjonale-e-helselosninger-okning-i-betalingen-for-nasjonale-e-helselosninger-mv/id2925012/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-endringer-i-forskrift-om-standarder-og-nasjonale-e-helselosninger-okning-i-betalingen-for-nasjonale-e-helselosninger-mv/
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Målet med forslaget er å finne frem til en mer treffsikker regel som gir forbrukere en 

rett til å betale med kontanter i betalingssituasjoner der de har en berettiget 

forventning om å kunne betale med kontanter. Departementet skriver i 

høringsnotatet at de ser at det kan være delte meninger om hvor langt retten til 

kontant betaling bør gå, men at det uansett er behov for en klargjøring av den 

gjeldende bestemmelsen slik at man får på plass en rettsregel som er enklere å 

forholde seg til både for forbrukerne og de næringsdrivende. 

 

 

Les mer på siden til Justis- og beredskapsdepartementet.  

 

Høringsfrist: 16. november 2022.  

 

Dokumenter.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besluttet etter en vurdering å ikke avgi høringssvar.  

 

Sak 176/2022: Høring av regional utviklingsplan 2023–2035 for Helse Vest RHF 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 15. september 2022  fra 

Legeforeningen om høring av Regional utviklingsplan 2023–2035 for Helse Vest RHF. 

 

Høringsfrist: 03.10.2022 

Dokumenter.  

 

Vedtak: Peter Christersson besvarer høringen.  

 

Sak 177/2022: Høring - regional utviklingsplan 2023-2026 Helse Midt-Norge RHF 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 16. september 2022 fra 

Legeforeningen om høring regional utviklingsplan 2023-2026 Helse Midt-Norge. 

 

Dokumenter.  

Høringsfrist: 03.10.2022 

Vedtak: Christine Agdestein bevarer høringen.  

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-styrking-av-forbrukeres-rett-til-a-betale-med-kontanter-endringer-i-finansavtalelovens-regler-om-betalingsoppgjor/id2914033/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-styrking-av-forbrukeres-rett-til-a-betale-med-kontanter-endringer-i-finansavtalelovens-regler-om-betalingsoppgjor/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-regional-utviklingsplan-2023-2026-helse-midt-norge-rhf/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-regional-utviklingsplan-2023-2026-helse-midt-norge-rhf/

