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 Godkjent 5. april 2022 

 

  

REFERAT FRA STYREMØTE 

 

I 

 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

 

Dato: 18. mars 2022 

 

Møtested: Legenes hus 

 

Deltakere:  Nils Kristian Klev 

 Marit Karlsen  

 Marit Tuv 

 Bernard Holthe 

 Christine Agdestein 

 Hans-Christian Myklestul tilstede på teams fra kl 12.00 

 Kari Svenkerud Fresvik 

 

Forfall: Peter Christersson og Marte Kvittum Tangen 

 

Referent: Camilla Fagerholt 

  

  

Sak 47/2022: Leders 10 minutter 

 

• Arbeidsgruppe midler til tiltak legevakt  

• 40 mill avsatt i kvalitetsfondet – Legeforeningens innspill 

• Responstid på ambulanse 

• Møte om evaluering av handlingsplanen 

• Møte med Sør-Trøndelag legeforening 

• Media: TV2, Aftenposten, Dagens Næringsliv 

• Vikarbruken i fastlegepraksis, ca 850 årsverk i tillegg  

• Møter med Helsedirektoratet, retten til å jobbe to samtidig i samme hjemmel 

• Møte i trepartsamarbeidet ble avlyst 

• Møte med Statsforvalteren i Vest og kommunene om utfordringene i 

fastlegeordningen. Kommunene trakk frem utfordring med stabilisering. 

• Primærhelseteam, rekrutering av nye kontorer (12 mill i 2022 budsjettet) 

• Møte med helsepolitisk talskvinne for Høyre på Stortinget 

• Brev fra Ylf og Of til lokalforeningene om å dekke utgifter til tillitsvalgte 
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• Kontakt med departementet og Helsedirektoratet om flyktninger fra Ukraina 

o AF styret diskuterte og mener det er viktig å styrke og bruke 

fastlegeordningen der det er mulig. Må være frivillig for legene å ta på 

seg ekstra oppgaver da mange kommuner ikke har tilstrekkelig 

kapasitet. flyktningene må tildeles D-nummer raskt slik at de kommer 

inn i det ordinære listesystemer. Økonomi må avklares og gå via 

ordinært Helfo oppgjør, ikke fakturere til UDI.  

 

  

Sak 48/2022: Politisk time og aktuelle saker 

 

• ALIS-tilskuddet, bør det stilles større krav til kommunene? AF bør ut med 

informasjon til ALIS-legene 

• Kravet om at gruppeveiledningen et år må foregå samtidig som uselektert 

praksis er en utfordring for de ALIS som ikke er fastleger 

• Manuellterapeutenes  rolle, ønsker å avlaste fastlegene 

• Kan utvidet egenmeldinger være et strakstiltak? For eksempel 

arbeidsgiverperioden  

• Helse Nord-Trøndelag endre praksis om honorering for ledsagelse i ambulanse 

• Medlemsmøte i Tromsø 

 

Sak 49/2022: Referat fra forrige styremøte 

 

 Referat fra styremøtet 15. februar 2022 fulgte vedlagt innkallingen.  

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent.  

  

Sak 50/2022: Forhandlinger 

 

 

Sak 51/2022: Signering av årsregnskap 2021 

 

Styret signerer regnskapet elektronisk. 

 

Sak 52/2022: Budsjett 2023 

 

Vedlagt innkallingen fulgte utkast til budsjett for 2023.  

 

Styret foreslår en årsmøtefastsatt kontingent på kr 400,-. 

 

Vedtak: Styret godkjente utkastet til budsjett.  

 

 

Sak 53/2022: Årsmelding for 2021 

 

Utkast til årsmelding for 2021 sendes styrets medlemmer på e-post.  
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Sak 54/2022: Arbeidsprogram 2021 – 2023 

 

 Utkast til arbeidsprogram fulgte vedlagt innkallingen. Nils Kristian orienterte om det 

nye utkastet.  

 

 Christine Agdestein hadde sendt inn forslag til mindre endringer. Nils Kristian Klev og 

Camilla Fagerholt går gjennom endringene.  

 

 Vedtak: Arbeidsprogrammet legges frem for landsrådet.    

 

Sak 55/2022: Våruka 

 

Status for Våruka:  

 

• Grunnkurs A: 70 

• Grunnkurs D: 30 (Venteliste Grunnkurs D: 28)  

• Klinisk emnekurs i gynekologi: 65 

• Klinisk emnekurs i egenomsorg og stressmestring: 32  

• Klinisk emnekurs om spiseforstyrrelser i idretten: 16 

• Kurs i helsepolitikk: 91 

• Normaltariffen:  

- Digitalt: 44 

- Fysisk: 27 

  

Landsrådsmøtet: 100 

Årsmøtet: 64 

   

Sosiale arrangementer:  

• ALIS-kveld på hotellet på mandag: 82 

• Konsert med Ingrid Bjørnov og middag på hotellet på tirsdag: 55  

• Middag på Caspar + konsert på Folkebadet med Lars Lillo-Stenberg på onsdag: 52  

• Festmiddag på hotellet på torsdag: 70 

 

Sak 56/2022: Lederstipend 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til endringer i vedtektene til lederstipendet.  

 

 Vedtak: Forslag til endringer i vedtekter i lederstipend legges frem på 

landsrådsmøtet. 

 

Sak 57/2022: Orientering og diskusjon om oppfølgingen av handlingsplanen 

 

Kine Lynum, seniorrådgiver og programleder i avdeling kommunale helse- og 

omsorgstjenester divisjon kvalitet og forløp i Helsedirektoratet informerte om 

oppfølgingen av handlingsplanen.  

 

Lynum stilte spørsmål til AF styret om alternative strakstiltak. Styret diskuterte, og 

hadde blant annet følgende innspill:  

- Må stimuleres økonomisk for listereduksjon og redusert arbeidsbelastning, 

20% reduksjon vil kreve 2,3 mrd. 
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- Sikre oversiktlig og strukturert spesialiseringsløp i allmennmedisin 

- Styrking av SOP 

- Bedre arbeidstidsvern på legevakt 

 

Det ble også diskutert utfordringen i kommuner som ikke klarer å bemanne andre 

tjenester som legevakt, mangel på spesialister og utfordringer med å få vikarleger.  

 

150 000 står nå uten fastlege. Det er store kommunale forskjeller. Det krever 5 – 7 % 

overkapasitet på listene i kommunen om pasientene skal ha en reel mulighet til å 

velge fastlege. Mange kommuner har i dag en betydelig underkapasitet og det er 

ingen mulighet til å velge fastlege. Det er derfor en større mangel på leger enn det 

antallet uten fast lege viser.  

 

Lynum orienterte om det nye legevaktstilskuddet som er opprettet for småkommuner 

med høy vaktbelastning på legevakt.  

 

Helsedirektoratet har fått et nytt oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet :  

Gjennomgang av attester og erklæringer for fastleger: 

- vurdere hvilke attester og erklæringer fastleger er forplikter til å utstede  

- Utarbeide forslag til ny bestemmelse i fastlegeforskriften med uttømmende 

liste over attester/erklæringer fastlegene skal være forpliktet til å utstede   

- vurdere nytten av en veileder, rundskriv e.l. for å oppnå formålet med 

reguleringen 

- vurdere om øvrige virkemidler kan bidra til å redusere etterspørselen etter 

attester/erklæringer 

 

Sak 58/2022: Fastlegekonferanse 

 

Styret hadde mottatt henvendelse fra førstelandsråd Kjetil Klungre om 

fastlegekonferanse som ble diskutert på styremøtet 15. februar 2022 (sak 45/2022). 

Forslaget fra Kjetil Klungre fulgte vedlagt.   

Styret fortsatte diskusjonen. 

 

  Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.  

 

Sak 59/2022: Fastlegenes oppgaveportefølje 

  

Notat om fastlegenes oppgaveportefølje var sendt styrets medlemmer før     

  sakspapirene, og fulgte også vedlagt innkallingen.  

 

Vedtak: Styret nedsatte en arbeidsgruppe bestående av Bernard Holthe, Christine 

Agdestein og Hans-Christian Myklestul. 

 

Sak 60/2022: Oppnevning av nemndsmedlemmer i nasjonal nemnd for 

fastlegeordningen for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2024 

  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 28. februar 2022 fra Legeforeningen 

om oppnevning av nemndsmedlemmer i nasjonal nemnd for fastlegeordningen for 

perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2024. Allmennlegeforeningen skal foreslå seks 

representanter til nemnda.  
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 Vedtak: Det sendes en henvendelse til førstelandsrådene for å få innspill til 

nemndsmedlemmer.  

  

Sak 61/2022: Invitasjon til landsrådsmøte i Norsk overlegeforening 

 

 Allmennlegeforeningen har mottatt invitasjon til landsrådsmøte i Norsk  

overlegeforening 25. april 2022 i Bergen.   

 

 AF har fått utsatt frist til 18. mars 2022. 

 

 Vedtak: Saken ferdigbehandles per e-post.  

 

Sak 62/2022: Invitasjon til rådslag – evaluering av Medisinstart og vurdering av 

digitale kommunikasjonsløsninger mellom fastlege og apotek 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon til rådslag – evaluering av 

Medisinstart og vurdering av digitale kommunikasjonsløsninger mellom fastlege og 

apotek fra Helsedirektoratet.  

 

 Møtet avholdes i Helsedirektoratets lokaler 30. mars 2022, og Nils Kristian Klev deltar 

fra Allmennlegeforeningen.  

  

Sak 63/2022 Intern høring - Endring av Legeforeningens lover - forslag om kontingent 

for medlemmer over 75 år 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 16. februar 2022 om Intern høring - 

Endring av Legeforeningens lover - forslag om kontingent for medlemmer over 75 år. 

 

Sentralstyret foreslår å endre Legeforeningens lover slik at det åpnes for at 

medlemmer mellom 75 og 80 år skal betale 10 % medlemskontingent. Samtidig 

foreslås det en ordning som gjør at medlemmer som allerede er over 75 år ikke skal 

begynne å betale kontingent igjen. 

Bakgrunnen for forslaget om lovendring er at landsstyret 2021 vedtok: 

"Sentralstyret skal til landsstyremøtet i 2022 legge fram sak om eventuell fastsettelse 

av medlemskontingent for alderspensjonister over 75 år." 

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 1. april 2022 

 

Styret drøfter høringen på møtet, og støtter forslaget.  

 

Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer høringen med at AF støtter forslaget.   

Sak 64/2022: Høring - forslag til endringer i regelverket for sykepenger og 

omsorgspenger mv. 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 2. mars 2022 om høring - forslag til 

endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv. 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/intern-hoering-endring-av-legeforeningens-lover-forslag-om-kontingent-for-medlemmer-over-75-ar/
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Legeforeningen har fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet mottatt høring av 

forslag til endringer i regelverk for sykepenger i folketrygdloven kapittel 8 og 

omsorgspenger, opplæringspenger og pleiepenger til nærstående i livets sluttfase i 

folketrygdloven kapittel 9. 

 

Les mer på siden til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 19. april 2022 

 

Vedtak: Marit Tuv tar ansvaret for høringen som settes opp på neste styremøte.   

Sak 65/2022: Høring - Innspill til neste folkehelsemelding 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 3. mars 2022 om høring - Innspill til 

neste folkehelsemelding. 

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

ny folkehelsemelding. Departementet har nå startet arbeidet med stortingsmelding 

om folkehelsepolitikk, som vil fremmes våren 2023. Helseminister Ingvild Kjerkol har 

bedt om innspill til arbeidet fra aktører i alle samfunnssektorer.  

Helseministeren skriver i høringsbrevet at forebyggende og helsefremmende arbeid 

må skje innen alle samfunnsområder, og at god folkehelse er en avgjørende ressurs 

for den enkelte og for samfunnet. For å sikre et bærekraftig samfunn for framtiden, er 

det nødvendig å prioritere folkehelsearbeidet. 

 

Helseministeren ønsker særskilt innspill på disse følgende punktene, direkte sitert fra 

høringsbrevet, men understreker at innspill ikke er avgrenset til kun dette: 

• Sosial ulikhet i helse 

• Livet etter pandemien 

• Klima og helse 

• Ikke-smittsomme sykdommer og levevaner 

• God psykisk helse og livskvalitet 

• Folkehelsearbeid i kommunene 

• Ny kunnskap og innovasjon 

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet.   

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 23. mars 2022 

 

Vedtak: Marit Tuv har ansvaret for høringen som ferdigbehandles på epost. 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-endringer-i-regelverket-for-sykepenger-og-omsorgspenger-mv/id2901701/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-forslag-til-endringer-i-regelverket-for-sykepenger-og-omsorgspenger-mv/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/innspill-til-neste-folkehelsemelding/id2902781/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-innspill-til-neste-folkehelsemelding/
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Sak 66/2022: Høring – NOU2021:11 Selvstyrt er velstyrt 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 9. mars om høring – NOU2021:11 

Selvstyrt er velstyrt. 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høringen av NOU 

2021:11 Selvstyrt er velstyrt. 

I september 2019 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skulle komme med 

forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 

Utvalget leverte NOU2021:11 Selvstyrt er velstyrt, 16. desember 2021. Av mandatet 

fremgår at utvalget skulle gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med BPA. 

Et viktig premiss for utvalgets arbeid var at BPA skulle defineres som et 

likestillingsverktøy, og ikke en helseordning. 

 

Innstilling er ikke enstemmig, og kun et mindretall av medlemmene i utvalget stiller 

seg bak det som i utredningen omtales som utvalgets helhetlige forslag. 

Departementet skriver at de ønsker å gjøre oppmerksom på at det foreligger to 

forskjellige helhetlige forslag i NOU-en, hhv., under kapittel 26 og kapittel 27.  

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet.  

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen 

innen 6. juni 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens 

nettsider.  

Dokumenter 

Høringsfrist: 6. juni 2022 

Leder hadde vurdert høringen, og besluttet å ikke avgi høringssvar.  

Sak 67/2022: Invitasjon til LVS årsmøte sitt og forskningspolitiske seminar 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon til LVS årsmøte sitt og 

forskningspolitiske seminar 26. – 27. april 2022.  

Svarfrist: 24. mars 2022.  

Vedtak: Camilla Fagerholt svarer at AF dessverre ikke har anledning til å delta. 

68/2022: Strategien videre 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-202111-selvstyrt-er-velstyrt/id2902914/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-nou202111-selvstyrt-er-velstyrt/

