
   
 

  
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 9. mai 2022 

  

  

  

   
REFERAT FRA STYREMØTE  

  

I  

  

ALLMENNLEGEFORENINGEN  

  

  

Dato:   5. april 2022 

  

Møtested:  Tromsø 

  

Deltakere:   Nils Kristian Klev  

Marit Karlsen   

Marit Tuv  på teams  

Peter Christersson 
Bernard Holthe  

Christine Agdestein  

Hans-Christian Myklestul  

Kari Svenkerud Fresvik på teams frem til kl 11.30 

  

Forfall:  Marte Kvittum Tangen  

  

Referent:  Camilla Fagerholt  
 

    

Sak 69/ 2022: Leders 10 minutter 

  

• Møte med Helsedirektoratet om flykningene  

• Møte i Helse- og omsorgsdepartementet om flykningene  

• Møte med helseministeren om krisen i Ukraina  

• Forespørsel fra Helsedirektoratet oppdrag – utfordringer knyttet til helsehjelp til 

fordrevne fra Ukraina – frist 7. april.  

• E-helsekonferansen 

• Blåreseptsaken, Nils Kristian Klev skal delta i møte med Hdir som arbeider med 

forskriften 

• Dekningen av fastlegekrisen i TV2 

• Kontakten med Helfo for å få lister uten fastlege 

• Digitaliseringsprosjektet i NAV 

• Arbeidsgruppa om legevakt, workshop 4. april 2022 

• Oppfølging av ledsagelse i ambulanse, vi kan ikke akseptere en ensidig 

fastsatt sats.  
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• Praksiskompensasjon for fravær i forbindelse med covid 

• Møte om medisinstart 
 

 

Sak 70/ 2022: Politisk time og aktuelle saker 

 

• Vaktfritak og beordring 

• Vikarer  

• Oppslag i media i Trøndelag 

• Gruppa som jobber med attester i Helsedirektoratet  

• Kurskomiteseminar – ALIS-utvalgets deltakelse  

• Legeforeningens kvalitetsseminar 

• E-helsekongressen  

• Møte i IT-utvalget, innføringen av Helseplattformen.  

• E-helsekonferansen  

• ALIS-Nord referansegruppen  

• Etableringstilskudd – ALIS 

• Helsepersonellkommisjonen 

• CPME – flyktningkrisen, arbeidsgruppe: Kunstigintelligens, forhold til 

farmasøyter, arbeidsforholdene til legene, klimaforhandlingene 

• Påvirkningsarbeid – kronikkskrivning – folkemøte om pasientkrise 
 

Sak 71/ 2022: Referat fra forrige styremøte 

 

 Referat fra styremøtet 18. mars 2022 fulgte vedlagt.  

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent.  

  

Sak 74/2022: Frikjøp av styremedlemmer 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 17. mars 2022 fra et landsråd med 

forslag om frikjøp av styremedlemmer i AF.  

 

 Styret diskuterte saken.  Det er mulig å gi styremedlemmene praksiskompensasjon 

ved behov per i dag.  

 

 Vedtak: Styret har praksiskompensasjon til disposisjon ved arbeid som må gjøres i 

ordinær arbeidstid. Sekretariatsleder holdes informert om omfang hvis det samlet vil 

overstige to dager.   

 

Sak 75/2022: Landsrådsmøte 

 

Styret gikk igjennom fordeling av oppgaver på landsrådsmøtet. 

 

Vedtak:  

 

1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter: Nils Kristian Klev 

2. Godkjenning av saksliste og forretningsorden, valg av referenter, 

tellekorps og redaksjonskomite: Dirigentene 

3. Leders tale: Nils Kristian Klev 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/allmennlegeforeningen/varuka/moter/landsradsmote/
https://www.legeforeningen.no/contentassets/674700356fef41af828ae5df362d9fc0/01-forslag-til-valg-av-dirigenter.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/674700356fef41af828ae5df362d9fc0/02-forslag-til-valg-av-referent-og-tellekorps.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/674700356fef41af828ae5df362d9fc0/02-forslag-til-valg-av-referent-og-tellekorps.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/674700356fef41af828ae5df362d9fc0/02-forslag-til-valg-av-redaksjonskomite.pdf
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4. Innkomne forslag:  

Fast, pensjonsgivende driftstilskudd 

Pensjonsrettigheter 

Sykemeldinger: Nils Kristian Klev 

5. Granskningsutvalg om SOP: Nils Kristian Klev 

6. Årsmelding for 2021: Dirigentene  

7. Arbeidsprogram for perioden 1. september 2021 – 31. august 2023 – Marit 

Karlsen 

8. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2021: Nils Kristian Klev 

9. Budsjettforslag for 2023: Nils Kristian Klev  

10. Lederstipend: Christine Agdestein 

11. Valg av vara til styret: Valgkomitéen 

12. Valg av honorarutvalg: Valgkomitéen 

13. Årets allmennlege: Komiteen 

14. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2023: Bergen  

 

Sak 76/2022: Våruka 

 

Camilla Fagerholt gikk gjennom programmet til kurs i helsepolitikk, og gjennomgang 

av status for Våruka:  

 

Kurs i helsepolitikk 

• Grunnkurs A: 94  

• Grunnkurs D: 56  

• Klinisk emnekurs i gynekologi: 90  

• Klinisk emnekurs i egenomsorg og stressmestring: 35  

• Klinisk emnekurs om spiseforstyrrelser i idretten: 25 

• Kurs i helsepolitikk: 122  

• Normaltariffen:   

• Digitalt: 60 

• Fysisk: 37 

   

Landsrådsmøtet: 130  

Årsmøtet: 90 

    

Sosiale arrangementer:   

• ALIS-kveld på hotellet på mandag: 114 

• Konsert med Ingrid Bjørnov og middag på hotellet på tirsdag: 82  

• Middag på Caspar + konsert på Folkebadet med Lars Lillo-Stenberg på onsdag: 65  

• Festmiddag på hotellet på torsdag: 89 

  

Vedtak: Styret tok gjennomgangen til orientering.  

 

Sak 77/2022: Vara til landsstyre 

 

Styret skal velge flere varaer til landsstyret. 

 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/674700356fef41af828ae5df362d9fc0/04-fast-pensjonsgivende-driftstilskudd.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/674700356fef41af828ae5df362d9fc0/04-pensjon.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/674700356fef41af828ae5df362d9fc0/04-sykemeldinger.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/674700356fef41af828ae5df362d9fc0/07-arbeidsprogram.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/674700356fef41af828ae5df362d9fc0/11-valg-av-vara-til-styret.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/674700356fef41af828ae5df362d9fc0/12-forslag-til-valg-av-honorarutvalg.pdf
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Hvert styremedlem var bedt om å foreslå et nytt varamedlem. Christine Agdestein 

har sendt inn flere forslag.  

 

Hans-Christian Myklestul sendte inn forslag rett etter styremøtet.  

 

Vedtak:  De innsendte velges som varaer til landsstyret.  

 

Merknad: Følgende er sendt inn som nye varaer:  

Camilla Forr 

Trine Otterstrøm 

Håvard Skjellegrind 

Christian Wirsching 
 

 

Sak 78/2022: 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.  

 

Det var sendt en henvendelse til førstelandsrådene og bedt om forslag til 

nemndsmedlemmer med frist 3. april 2022. Forslagene ettersendes.  

 

Det var ikke kommet inn noen forslag.  

 

Vedtak: Nils Kristian Klev og Camilla Fagerholt jobber videre med saken.  

 

Sak 79/2022: Fastlegekonferanse 

 

 Styret hadde mottatt henvendelse fra førstelandsråd Kjetil Klungre om 

fastlegekonferanse som ble diskutert på styremøtet 15. februar og 18. mars 2022. 

Forslaget fra Kjetil Klungre følger vedlagt.  

  

Styret fortsetter diskusjonen. 

 

Vedtak: AF arrangerer folkemøte om pasientkrisen 9. juni 2022. Hans-Christian 

Myklestul har ansvaret. 

 

Sak 80/2022: Fastlegedagen 

 

Styret diskuterer markering av fastlegedagen 19. mai 2022. 

 

Vedtak: Styret kan melde seg på. Det avsettes midler til mediekampanje i forkant av 

RNB og fastlegedagen.  

 

Sak 81/2022: Helseplattformen 

 

Torstein Sakshaug deltok og ga en demonstrasjon av helseplattformen.  
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Sak 82/2022: Forlengelse av fastlegeavtaler 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 11. mars 2022 fra Eldre legers 

forening med forlag om forlengelse av fastlegeavtaler til legen er 75 år. 

 

 Styret diskuterte.  

 

 AF støtter forslaget og tar det med seg inn i fremtidige forhandlinger.  

 

Sak 83/2022: Kravinvitasjon - reforhandling av rammeavtalen mellom de regionale 

helseforetakene og Legeforeningen om praksiskonsulentordningen 

 

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

om reforhandling av rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og 

Legeforeningen om praksiskonsulentordningen. 

 

Frist: 19. april 2022. 

 

Nils Kristian Klev orientert, og styret diskuterte.  

 

Vedtak: Sende ut for innspill fra praksiskonsulentene. 

 

 

Sak 84/2022: Ansvar for pasienter i ambulanse 

 

Ambulansene i innlandet vil bli utstyrt med kamera som gjør at det blir 

direkteoverføring til lege. Legevakt vil merke det største del av døgnet, legekontor 

mandag til fredag 8-15.  

 

Marit Tuv la frem saken, og styret diskuterte. Det skal holdes et møte på Innlandet om 

dette og styret avventer videre oppfølging til etter dette møtet. 

 

Sak 85/2022: Høring - Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2022 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 21. mars 2022 fra Legeforeningen 

med invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2022. 

 

Legeforeningen har fra Akademikerne mottatt invitasjon til å fremme kandidater til 

Akademikerprisen 2022. Akademikerprisen er opprettet i et samarbeid mellom 

primærforeningene i hovedorganisasjonen, og skal i prinsippet gis som et samlet 

beløp til norske eller utenlandske enkeltpersoner for deres bidrag til akademisk frihet 

og for å støtte deres arbeid i kunnskapsformidling. 

 

Akademikerne ønsker at prisen skal bidra til å bygge opp identitet, publisitet og 

medieoppmerksomhet. Legeforeningen oppfordrer foreningsleddene til å fremme 

kandidater som jobber med spørsmål som er aktuelle for hele akademikergruppen, 

og med et tema som appellerer bredt. Foreningsleddene har ansvaret for å 

kvalitetssikre kandidatenes faglige prestasjoner. Forslaget som oversendes juryen skal 

være begrunnet i henhold til prisens formål.  

https://www.legeforeningen.no/contentassets/4bda23ba30f843469af88da11ffa442f/rammeavtale-mellom-de-regionale-helseforetak-og-den-norske-legeforening-om-praksiskonsulentordningen.pdf
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Det er viktig at foreningsleddene sender inn godt begrunnede nominasjoner på 1-2 

sider, med tilhørende CV. 

 

Dokumenter. 

 

 Høringsfrist: 20. april 2022 

 

 Vedtak: Marit Karlsen besvarer invitasjonen med at Allmennlegeforeningen foreslår 

Hogne Sandvik – Marit Karlsen skriver begrunnelsen. Camilla Fagerholt innhenter CV. 

 

Sak 86/2022: Høring – Forslag til prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 30. mars 2022 fra Legeforeningen 

om høring – forslag til prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet. 

 

 Legeforeningen har fra Direktoratet for e-helse mottatt høring av forslag til prinsipper 

for bruk av markedet på e-helseområdet. 

 

 Dokumenter.  

 

 Frist: 13. mai 2022. 

 

 Bernard Holthe har ansvaret for høringen.  

 

Vedtak: Saken settes opp på neste styremøte.  

 

Sak 87/2022: Høring – innspill til totalberedskapskommisjonen 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 1. april 2022 fra Legeforeningen om  

høring – innspill til totalberedskapskommisjonen.  

 

Totalberedskapskommisjonen ble oppnevnt i januar 2022 for å vurdere og fremme 

forslag til hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør innrettes for å 

videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap. Kommisjonen skal levere sin utredning 

i form av en NOU til Justis- og beredskapsdepartementet i juni 2023.  

 Dokumenter. 

 

Frist: 20. april 2022. 

 

Vedtak: Christine Agdestein besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret.  

  

Sak 88/2022: Invitasjon til Ylfs årsmøte og festmiddag 

 

  Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon til Ylfs årsmøte 4. og 5. mai 2022 i 

Tromsø. 

 

 Ingen i styret har anledning til å delta de aktuelle dagene, og vi hadde derfor gitt 

beskjed om at vi ikke har anledning til å delta. 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/invitasjon-til-a-fremme-kandidater-til-akademikerprisen-2022/
https://www.ehelse.no/horinger/Prinsipper-for-bruk-av-markedet-p%C3%A5-e-helseomr%C3%A5det
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-forslag-til-prinsipper-for-bruk-av-markedet-pa-e-helseomradet/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-innspill-til-totalberedskapskommisjonen/
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Sak 89/2022: Legeforeningens representanter: Arbeidsgruppe om fastlegers arbeid 

med attester og erklæringer 

 

Legeforeningen hadde mottatt invitasjon fra Helsedirektoratet til å sitte i 

arbeidsgruppe om fastlegers arbeid med attester og erklæringer.  

 

 Helsedirektoratet har mottatt nytt oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet 

knyttet til handlingsplanens tiltak 6. Oppdraget omhandler fastlegers arbeid med 

attester og erklæringer og omfatter følgende: 

 

"Helsedirektoratet skal med utgangspunkt i rapport av 1. april 2019 Fastlegers attest- 

og erklæringsarbeid  

• vurdere hvilke attester/erklæringer fastlegene er forpliktet til å utstede. 

For attester/erklæringer som foreslås ikke å være omfattet av plikten, 

skal Helsedirektoratet så langt som mulig vurdere om det foreligger et 

reelt behov for slike attester/erklæringer, og eventuelt konkretisere 

hvem som er nærmest til å utstede disse.  

• utarbeide forslag til ny bestemmelse i fastlegeforskriften med 

uttømmende liste over attester/erklæringer fastlegene skal være 

forpliktet til å utstede.  

• vurdere om det i tillegg er formålstjenlig med en veileder, rundskriv e.l. 

for å oppnå formålet med reguleringen.  

• vurdere øvrige virkemidler som kan bidra til å redusere etterspørselen 

etter attester/erklæringer, som for eksempel mer aktiv dialog og 

kommunikasjonsarbeid mot relevante aktører.  

 

Arbeidet skal gjøres i tett samarbeid med representanter fra Arbeids- og 

velferdsdirektoratet, Legeforeningen og KS.  

 

Frist for ferdigstillelse av oppdraget settes til 2. mai 2022." 

 

Marit Tuv sitter i arbeidsgruppen for Allmennlegeforeningen.  
 

90/2022: Forslag om endring i reglene for legevakt i spesialistutdanningen 

  

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 4. april 2022 fra 

Spesialitetskomiteen som hadde  mottatt et forslag om å endre kravet til antall 

vakter, ved å innføre krav om antall timer legevakt totalt (240 timer), og godta at 

noen vakter er kortere enn 6 timer. Kravet vil være det samme som før når det 

gjelder antall timer. 

 

Vedtak: Nils Kristian Klev besvarer henvendelsen i tråd med diskusjonen i styret.  

  
 


