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 Godkjent 15. februar 2022 

  

  

  

  REFERAT FRA STYREMØTE   
 

I   
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN   
   

  

Dato:    20. januar 2022 

    

Møtested:   Legenes hus 

   

Deltakere:    Nils Kristian Klev    

Marit Karlsen  på teams 

Marit Tuv fra kl 11.00 

Bernard Holthe 

Peter Christersson   

Christine Agdestein 

Hans-Christian Myklestul 

Kari Svenkerud Fresvik  

 

Forfall:  Marte Kvittum Tangen   

  

Referent:    Camilla Fagerholt   

  

Til stede:   Tone Skoglund  
 

  

Sak 1/ 2022: Leders 10 minutter 

 

• Trepartsmøtet, omgjøring av hjemler og arbeidsgruppe mellom 

Legeforeningen og KS 

• Innledende møter med politikerne på Stortinget 

• Møte hos helseministeren  

• Blåreseptsaken 

• Overtidsavtalen med KS, gjelder ansatte og må avtales lokalt   

• Praksiskompensasjon ved fravær ved karantene på grunn av korona 

• Lister uten fast lege 

• Taksforenklinger arbeidsgruppe med HOD/Hdir 

• Primærmedisinsk uke 2022 

• Arbeidsseminar med KS om legevakt  

• Hjelp vi bygger fastlegekontor 
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Sak 2/ 2022: Politisk time og aktuelle saker 

  

• Helsepersonellkommisjonen  

• Kommunenes forvaltning av ledige fastlegehjemler 

• Arbeid i NAV om forenkling av legeerklæringer 

• Pasientens legemiddellegeliste gruppa 

• Avtaler når kommunen kjøper fastlegepraksiser, og inngår avtaler med 

ansatte ALIS avtaler 

• Bekymring om rekruttering  

• Aktivitet i media 

• Ledige fastlegehjemler  

• Video om dine rettigheter 

• Primærhelseteam  

• Avlastning av fastleger av andre yrkesgrupper 

• ALIS-utvalget, og henvendelser fra medlemmer 
 

Sak 3/ 2022: Referat fra forrige styremøte 

 

 Referat fra styremøtet 9. desember 2021 fulgte vedlagt. 

 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 

  

 

Sak 5/ 2022: Våruka 

 

Camilla Fagerholt orienterte om status for våruka.  

 

Det blir følgende kurs: 

 Normaltariffen (mandag) 

 Kurs i helsepolitikk (tirsdag) 

 Klinisk emnekurs: spiseforstyrrelser i idretten: helse før prestasjon (onsdag – 

fredag) 

 Klinisk emnekurs: egenomsorg og stressregulering i en travel hverdag (onsdag 

– fredag) 

 Klinisk emnekurs: Gynekologi (onsdag – fredag) 

 Grunnkurs A (mandag – torsdag) 

 Grunnkurs D (mandag – fredag) 

 

Hun gikk også gjennom status for kurs i helsepolitikk og tilbakemeldinger fra forelesere 

og debattdeltakere. Hans-Christian Myklestul kontakter debattleder.  

 

Camilla Fagerholt gikk gjennom det sosiale programmet: 

 Mandag: ALIS-kveld på hotellet 

 Tirdag: Middag på hotellet med konsert med Ingrid Bjørnov 

 Onsdag: Middag på Caspar og konsert på Folkebadet med Lars Lillo Stenberg 

 Torsdag: Festmiddag på hotellet.  
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Sak 6/ 2022: Vedtektsendringer 

 

Camilla Fagerholt orienterte om forslag til endringer i § 3-1-1 Landsrådets 

sammensetning (kun korrigering av 70 til 71) og § 3-4-7 allmennmedisinsk 

internasjonalt kontaktmøte.   

Vedtak: Styret vil foreslå de vedlagte forslagene til endringer i vedtektene. 

 

Sak 7/2022: Lederstipend – evaluering 

Nils Kristian Klev orienterte om bakgrunnen for lederstipendet.  

Camilla Fagerholt legger frem for styret på neste styremøte: 

- Hvor mange som har søkt 

- Hvor mange har fått innvilget søknaden 

- Hvor mange har fått utbetalt  

Vedtak: Saken behandles på neste styremøte 

Sak 8/2022: Valg av honorarutvalg 

Det skal velges honorarutvalg på landsrådsmøtet 11. mai 2022.  

Sak 9/2022: Landsrådsmøte 

.  

Vedlagt innkallingen fulgte utkast til saksliste til landsrådsmøtet.  

 

Følgende blir sendt medlemmene: 

Allmennlegeforeningen holder sitt ordinære landsrådsmøte onsdag 11. mai 2022 på 

Fornebu. Innkalling til landsrådsmøte med sakspapirer vil bli sendt medlemmene 

senest fire uker før landsrådsmøtet. Innkomne saker som ønskes vedlagt innkallingen 

må være Allmennlegeforeningen (af@legeforeningen.no ) i hende innen fredag 1. 

april 2021. 

Minner om at medlemmene også kan fremme forslag under selve møtet. På 

landsrådsmøte har tilstedeværende landsrådsrepresentanter tale-, forslags- og 

stemmerett, og fremmøtte medlemmer har tale- og forslagsrett. 

Vedtak:  

Sakslisten ble vedtatt.  

Forslag til  

Dirigenter: Anne Mathilde Hanestad og Ole Arild Osmundnes  

Referent: Camilla Fagerholt 

Tellekorps: Tone Skoglund,  Jon Ørstavik, Inger Marie Daffinrud og Silje Kristine Hals  

 

 

 

mailto:af@legeforeningen.no
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Sak 10/ 2022: Årsmelding 

Allmennlegeforeningens årsmelding for 2021 skal skrives, og Camilla Fagerholt tar 

kontakt med den enkelte for angående skriving til punkt 10 om viktige saker. 

Sak 11/ 2022: Gjennomgang av møteplan for 2022 

 

 Møteplanen for 2022 fulgte vedlagt innkallingen. Den enkelte ble oppfordret til å 

merke seg endringer.  

 

Sak 12/2022: Granskningsutvalg om SOP-vedtektsendringer 

 

Nils Kristian Klev orienterte om status for arbeidet med granskningsutvalg om SOP-

vedtektsendringer.  

 

Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til hvordan granskningsutvalget bør 

organiseres skal ha sitt første møte. Det er innhentet en del bakgrunnsdokumentasjon 

som arbeidsgruppen nå setter seg inn i.  

 

 

Sak 13/ 2022: Invitasjon til å komme med innspill til revidering av rundskriv om     

 helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke 

  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post fra Legeforeningen om å komme med 

innspill i forbindelse med at Helsedirektoratet skal revidere rundskrivet som klargjør 

ansvarsfordelingen mellom helsetjenesten og politiet når det gjelder psykisk syke. 

 

Camilla Fagerholt laster opp et dokument i teams hvor styremedlemmene kan skrive 

innspill på spørsmålene. 

 

Vedtak: Marit Tuv skriver utkast til høringssvar som ferdigbehandles per e-post.  

 

Sak 14/ 2022: Invitasjon til kommentarrunde på modell for 62 nye LIS1-stillinger 

knyttet til videre spesialiseringsløp 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 15. desember 2021 fra 

Legeforeningen i forbindelse med at Helsedirektoratet har fått i oppgave å 

utarbeide en modell hvor 62 nye LIS1-stillinger skal være bundet til videre 

spesialisering i henholdsvis allmennmedisin, psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri 

(BUP).  

 

Nils Kristian Klev hadde fulgt opp saken i samarbeid med Norsk forening for 

allmennmedisin og Legeforeningens sekretariat før møtet på grunn av kort frist.  
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Sak 15/ 2022: Invitasjon til å fremme krav til preliminære forhandlinger 

særbestemmelsene Oslo kommune 2022 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 6. januar 2022 fra Legeforeningen 

med invitasjon til å fremme krav til preliminære forhandlinger særbestemmelsene 

Oslo kommune.  

 

Frist: 28. januar 2022.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen vurderte invitasjonen, og kom til at AF ikke besvarer 

den.  

 

Sak 16/ 2022: Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i tariffområde Oslo 2022 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 6. januar 2022 fra Legeforeningen 

med invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i tariffområde Oslo 2022.  

 

 Frist: 14. februar 2022.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen vurderte invitasjonen, og kom til at AF ikke besvarer 

den.  

  

Sak 17/ 2022: Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i tariffområde KS 2022 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 6. januar 2022 fra Legeforeningen 

med invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i tariffområde KS 2022.  

 

 Frist: 14. februar 2022.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen vurderte invitasjonen, og kom til at AF ikke besvarer 

den.  

 

Sak 18/ 2022: Kravsinvitasjon i det statlige området 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 11. januar 2022 fra Legeforeningen 

med invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i staten per 1. mai 2022. Det vises 

til vedlagte kravsinvitasjon fra Akademikerne, der det redegjøres for det økonomiske 

grunnlaget for hovedoppgjøret 2022. 

 

Frist: 15. februar 2022. 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen vurderte invitasjonen, og kom til at AF ikke besvarer 

den.  

 

Sak 19/ 2022: Innspill fra Legeforeningen til analyse av bedre informasjonsutveksling 

mellom NAV og helsetjenesten 

 

EY har i e-post av 13. januar 2022 bedt om innspill fra Legeforeningen til analyse av 
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bedre informasjonsutveksling mellom NAV og helsetjenesten. 

Fra Norsk forening for allmennmedisin (NFA) stiller Kjartan Olafsson og Kathrine Prydz. 

Tidligere har Peter Christersson og Ivar Halvorsen deltatt i dette fra 

Allmennlegeforeningen. 

 

Vedtak: Peter Christersson og Ivar Halvorsen stiller fra Allmennlegeforeningen.  

 

Sak 20/ 2022: Allmennlegeforeningen har mottatt e-post av 12. januar 2022 fra Helse 

Nord RHF om deltakelse i arbeid med helseatlas for kroniske sykdommer 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 12. januar 2022 fra Helse Nord RHF 

om deltakelse i arbeid med helseatlas for kroniske sykdommer. 

 

Camilla Fagerholt retter en henvendelse tilbake og stiller spørsmål om honorering og 

tidsbruk.   

 

Vedtak: Førstelandsråden i Troms, Lise Birthe Figenschou, spørres om hun kan tenke 

seg å delta i arbeidet med helseatlas for kroniske sykdommer.  

 

Sak 21/2022: Høringssvar til høring - anbud på folketrygdfinansierte legemidler 

 

Forslag til høringssvar fra Peter Christersson om høring: anbud på folketrygdfinansierte 

legemidler fulgte vedlagt innkallingen. 

 

Høringsfrist: 28. januar 2022 

 

Vedtak: Høringen besvares med høringssvaret fra Peter Christersson.  

 

 

Sak 22/ 2022: Høring – innspill til Kvinnehelseutvalget 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 12. januar 2022 om høring – innspill 

til Kvinnehelseutvalget. 
 

Legeforeningen har via Akademikerne mottatt høring for innspill til 

Kvinnehelseutvalget. 

 

Kvinnehelseutvalget ble oppnevnt i mars 2021 og mandatet er å lage en ny 

utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Utvalget skal levere sin 

rapport 8. mars 2023. 

 

Utredningen skal gi en kunnskapsoversikt over temaene kvinnehelse og helse i et 

kjønnsperspektiv, samt foreslå tiltak som kan bidra til å styrke ivaretakelsen av 

kvinners helse og kjønnsperspektivet i folkehelsearbeidet, helse- og 

omsorgstjenestene og helsefaglig forskning og -utdanning. Utvalget skal komme med 

anbefalinger om noen prioriterte innsatsområder og tiltak. Les mer om mandat og 

arbeidet her: www.kvinnehelseutvalget.no 

Kvinnehelseutvalget ønsker kunnskap om hva som vil være de viktigste tiltakene for å 

få til likeverdige helsetjenester. Utvalget skriver at sivilsamfunnet besitter viktig 

kunnskap og erfaringer om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. 
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Kvinnhelseutvalget ønsker derfor innspill til arbeidet og spesielt innspill om tiltak og 

anbefalinger som utvalget bør vurdere. 

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 31. januar 2022 

 

Christine Agdestein hadde skrevet utkast til svar før styremøtet.  

 

Vedtak: Høringen besvares med høringssvaret fra Christine Agdestein.  

 

Sak 23/2022: Veiledning i vikariater 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en henvendelse fra Norsk forening for 

allmennmedisin om mangelfull veiledning av nyansatte vikarer.  

 

Styret diskuterte saken.  

 

Vedtak: Det rettes en henvendelse til Helsedirektoratet om saken.  

  


