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Godkjent 14. september 2022 
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 

 

I 

 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

 

Dato: 30. august 2022 

 

Møtested: Teams 

 

Deltakere:  Nils Kristian Klev 

 Marit Karlsen  

 Bernard Holthe 

 Christine Agdestein 

 Peter Christersson 

 Hans-Christian Myklestul  

 Marte Kvittum Tangen 

 

Forfall: Kari Svenkerud Fresvik 

 Marit Tuv  

 

Referent: Camilla Fagerholt 

  

Sak 147/2022: Leders 10 minutter 

 

• Møte i trepartssamarbeidet, budsjettet for 2023 og 2024.  

• Regjeringens ekspertgruppe, presidenten, Nils Kristian Klev og Marte Kvittum 

Tangen deltok på åpningsmøtet til gruppen og fikk 30 min til innspill.   

• Undersøkelsen over ledige fastlegehjemler sendt fastlegene. Det har vært en stor 

respons. (over 75% svar). 

• Arendalsuka – leder deltok på to debatter med ministeren. 

• Åpning av tarmskrining-programmet. 

• Krfus sentralstyre - møte om fastlegeordningen. 

• NRK innslaget om Tromsømodellen, hvor ulike intervjuet var klippet sammen og 

fremstillingen ble feil. NRK beklaget og opplyst om feil i neste sending.  

• Møte i Helsedirektoratet om rådgivende enhet om rustenheter.  

• Årsmøtet i PSL. 

• Planlagt møte med SV om statsbudsjettet. 

• Planlagt møte med RHF lederne om fastlegekrisen. 



   
 

  
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 

 

 

 

Sak 148/2022: Politisk time 

 

• Helsepersonellkommisjonen. 

• Reklame for netthelsetilbudene og vikarbyråene som rekrutterer LIS1 venterne. 

• Møte i Hordaland legeforening om krisen i fastlegeordningen. 

• Møte med ordføreren i Stavanger om krisen i fastlegeordningen. 

 

Sak 149/2022: Referat fra forrige styremøte 

 

 Referat fra styremøtet 21. juni 2022 fulgte vedlagt innkallingen.   

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent 

Sak 152/2022: Regnskap 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte regnskapsrapport for 2. kvartal 2022.  

 

 Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til etterretning.  

Sak 153/2022: Sekretariatsbistand 

 

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

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

Styret diskuterte saken. 

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.  

Sak 154/2022: Ekstraordinært landsrådsmøte 

 

Når statsbudsjettet blir lagt fram, kan det bli behov for et ekstraordinært 

landsrådsmøte.  

Styret skal ha møte med førstelandsrådene 6. oktober 2022 kl 19.00 – 21.00 på teams, 

og det skal være tariffkonferanse 10. – 11. november.  

Vedtak: Det avgjøres om det er behov for ekstraordinært landrådsmøte (reserveres 

dato i januar) etter at budsjettet er endelig vedtatt.  

Sak 155/2022: Pilotprosjekt for å teste ut et objektivt mål for dose fysisk aktivitet i 

NOKLUS diabetesskjema 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 15. august 2022 fra Exercise is 

Medicine med invitasjon til å delta i prosjektet "Fysisk aktivitet og diabetes - Pilotering 

av en ny aktivitetsparameter for å styrke bruken av fysisk aktivitet som 

diabetesmedisin".  

 

 Styret drøftet saken.  
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 Vedtak: Det er en fagsak og AF stiller derfor ikke med representant.  

 

Sak 156/2022: Datasikkerhet på små legekontor 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt to e-poster av 24. august 2022 fra TrinnVis as 

om datasikkerhet på små legekontor. 

 

TrinnVis ønsker kontakt med noen legekontor (2-5 stk) som kan bidra 

med informasjon om situasjonen ute på legekontoret rundt datasikkerhet og 

personalets kunnskap. Målet er å lage en løsning som kan øke datasikkerheten reelt 

uten å overbelaste allerede travle leger.  

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Bernard Holthe finner aktuelle legekontor.  

 

Sak 157/2022: ALIS kontrakt / Nasjonal ALIS Oslo bydel St Hanshaugen 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 18. august 2022 fra ALIS-utvalget 

om ALIS kontrakt / Nasjonal ALIS Oslo bydel St Hanshaugen. Lars Christian Lervik, leder 

av ALIS utvalget, deltok på styremøtet under behandlingen av denne saken.  

 

ALIS utvalget har fått innsyn i en ALIS avtale som Oslo bydel St Hanshaugen nå inngår 

med sine ALIS, i denne avtalen har de tatt 30% "administrasjonsgebyr", dvs ~100 000 

per lege per år i administrasjonsutgifter for å håndtere stønaden dersom LIS benytter 

hele tilskuddet (367 000).  

 

Styret drøfter saken. Det vurderes om det er behov for kurs for tillitsvalgte om dette 

og eventuelt et kapittel i ALIS-håndboka. Alternativt om kan lages et faktaark til 

tillitsvalgte. ALIS utvalget vil se nærmere på mulige løsninger og tar kontakt med ALIS-

kontorene for å understreke viktigheten av at de rådgir riktig.  

Sak 158/ 2022: Høring - NOU 2022: 7 Pensjonsutvalgets utredning 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 29. juni 2022 fra Legeforeningen om 

høring – NOU 2022: 7 Pensjonsutvalgets utredning. 

Legeforeningen har mottatt høringen av NOU2022:7 Pensjonsutvalgets utredning fra 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 5. oktober 2022 

 

Vedtak: Christine Agdestein har ansvaret for høringen.  

 

 

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-nou-2022-7-pensjonsutvalgets-utredning/


   
 

  
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 

 

Sak 159/ 2022: Høring: Invitasjon til innspill om Nasjonal helse- og samhandlingsplan 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 10. august 2022 fra Legeforeningen 

om høring: Invitasjon til innspill om Nasjonal helse- og samhandlingsplan. 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 5. september 2022 

 

Styret drøftet saken. 

 

Vedtak: Nils Kristian Klev besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret og tidligere 

svar. 

  

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-invitasjon-til-innspill-om-nasjonal-helse-og-samhandlingsplan-obs-kort-frist/
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Sak 160/ 2022: Nemnd for overdragelse av fastlegepraksis 

 

Til orientering er ny nemnd for overdragelse av fastlegepraksis:  

 

Som ledere for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023 er følgende reoppnevnt:  advokat 

Nils J. Grytten og advokat Kjersti Patricia Amundsen. 

 

Som medlemmer i nasjonal nemnd for fastlegeordningen i perioden 1. juli 2022 til 30. 

juni 2024 er følgende oppnevnt: 

Kristine Gaarder (AF), Elverum 

Lars Erik Halvorsen (AF), Trondheim 

Elise Dale (AF), Oslo 

Jo-Endre Midtbu (AF), Tromsø 

Rune Burkeland-Matre (AF), Larvik 

Elisabeth Stura (AF), Bergen 

Hanne Valeur (Ylf), Oslo 

Shruti Sharma (Ylf), Oslo 

Kjetil Askim (Ylf), Narvik 

Ole Johan Bakke (LSA), Holmestrand 

Jan Ove Tryti (LSA), Sogndal 

 

Sak 161/ 2022: Kampanje om fastlegekrisen 

 

  Christine Agdestein og Nils Kristian Klev hadde jobbet videre med Try, og sett på 

kampanje om fastlegekrisen i sommer.  

 

Styret behandlet en sak på e-post om bruk av midler til en kampanje om 

fastlegekrisen sommeren 2022.  

  

Vedtak fattet på e-post: Styret vedtar en ramme på inntil kr 200 000 pluss moms til 

kampanje om fastlegekrisen i sommer.  

Sak 162/ 2022: Høring - Innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap – 

tema: Digital sikkerhet 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 24. juni 2022 fra Legeforeningen om 

høring - Innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap – tema: Digital 

sikkerhet. 

 

Les mer på siden til Direktoratet for e-helse her. 

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 8. august 2022. 

  

På grunn av fristen var saken ferdigbehandlet per e-post ved at Bernard Holthe har 

besvart høringen.  

https://www.ehelse.no/horinger/innspill-til-kommende-stortingsmelding-om-helseberedskap--tema-digital-sikkerhet
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-innspill-til-kommende-stortingsmelding-om-helseberedskap-tema-digital-sikkerhet/
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Sak 163/ 2022: Høring - Nasjonal mal for klinisk rettsmedisinsk legeerklæring fra 

overgrepsmottak 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 27. juni 2022 fra Legeforeningen om 

høring - Nasjonal mal for klinisk rettsmedisinsk legeerklæring fra overgrepsmottak. 

Legeforeningen har fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) 

mottatt høring av Nasjonal mal for klinisk rettsmedisinsk legeerklæring fra 

overgrepsmottak. 

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 28. september 2022 

 

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

Sak 164/ 2022: Høring - forslag om klassifisering av apekopper som allmennfarlig 

smittsom sykdom i henhold til smittevernloven 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 9. august 2022 fra Legeforeningen 

om høring - forslag om klassifisering av apekopper som allmennfarlig smittsom 

sykdom i henhold til smittevernloven. Dokumenter 

Høringsfrist: 16. august 2022 

 

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

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-nasjonal-mal-for-klinisk-rettsmedisinsk-legeerklaring-fra-overgrepsmottak/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-forslag-om-klassifisering-av-apekopper-som-allmennfarlig-smittsom-sykdom-i-henhold-til-smittevernloven/

