
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/aplf 
 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

11. februar 2014 

 

 

 

Dato:   Tirsdag 11. februar 2014 kl. 10.00 – 15.30 

 

Møtested: Legenes hus 

 

Deltakere:  Kari Sollien, leder 

Ivar Halvorsen, nestleder 

Ole Henrik Krat Bjørkholt 

Egil Johannesen 

Bjørn Nordang 

Kirsten Rokstad 

Tone Dorthe Sletten 

Marit Hermansen, leder av Norsk forening for allmennmedisin 

 

Referent:  Camilla Fagerholt Storli 

 

Sak 34/2014: Politisk time 

  

 Politisk time utgikk.  

 

Sak 35 /2014: Referat fra styremøtet 13. januar 2014 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til referat fra styremøtet 13. januar 2014.  

 

 Vedtak: Referatet godkjent med noen endringer. 

 

Sak 36/2014: Regnskap 2013 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte regnskapet for Allmennlegeforeningen for 2013, og uttalelse fra 

ledelsen.   

 

 Vedtak: Styret undertegnet regnskapet, og leder uttalelsen fra ledelsen til revisor.  

 

Sak 37/2014: Forslag til budsjett for 2015 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til budsjett for 2015.  

 

Praksiskompensasjonen er foreslått antatt satt til kr 7 880,- og det er lagt inn et forslag på 

årsmøtefastsatt kontingent på kr 500,-. 



 

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/aplf 
  - 2 - 

2 

 

Vedtak: Styret vedtok budsjettforslaget, med forbehold om eventuelle endringer i poster som 

er felles med Norsk forening for allmennmedisins etter at de har behandlet sitt budsjettforslag 

 

Sak 38/2014: Årsmelding 2013 

 

Utkast til årsmelding for 2013 var sendt styrets medlemmer per e-post før møtet.  

 

Vedtak: Årsmeldingen for 2013 ferdigbehandles på neste styremøte.  

 

Sak 39/2014: Evaluering av styrets arbeid første halvår 

 

Styret har nå fungert i snart seks måneder. Det er ønskelig med en evaluering av om styret er 

på rett kurs.  Jobbes det med sakene på arbeidsprogrammet? Hvor langt har styret kommet? 

Det er også ønskelig med en evaluering av arbeidsform og innsats. Får man til gode nok 

prosesser? Er det forbedringspotensial/hva man kan gjøre annerledes? Hva må eventuelt til 

for å få til forbedring? 

 

Styret drøftet saken.  

 

Sakk 41/2014: Revidering av vedtekter 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til reviderte vedtekter. Trond Egil Hansen deltok under 

behandlingen av denne saken.  

  

 Trond Egil Hansen redegjorde for forslagene til endringene og begrunnelsen for dette. 

Begrunnelse for de foreslåtte endringene: 

 

AFs vedtekter fikk helt ny struktur og mange nye bestemmelser i 2006 som et ledd i 

prosessen med omorganisering av de allmennmedisinske organisasjonsleddene i 

Legeforeningen. Vedtektene ble utarbeidet i et felles prosjekt slik at AFs nye vedtekter og 

vedtektene for NFA (som ble stiftet samme år), fikk mange paragrafer som speilet hverandre. 

På dette tidspunktet forelå Legeforeningens nye lover som forslag, men de var ennå ikke 

vedtatt. 

  

Vedtektene ble omfattende av tre hovedgrunner: 

En del bestemmelser fra forslaget til nye lover for Legeforeningen ble tatt inn i vedtektene. 

Det ble tatt inn relativt omfattende bestemmelser for å sikre samarbeidet mellom AF og den 

nystiftede NFA. 

 

Det ble valgt å legge detaljerte bestemmelser i vedtektene som alternativ til å ha mer 

overordnede vedtekter med de mer detaljerte bestemmelser i styrevedtatte 

instrukser/retningslinjer. Som eksempel er gjennomføring av valg av landsråder detaljert 

beskrevet i vedtektene, så detaljert at det knapt er gjennomførbart. 

  

Vedtektene foreslås endret slik: 

Dobbeltreguleringer, hvor bestemmelser fra Legeforeningens lover (som uansett er 

overordnet), gjentas i vedtektene, tas ut. 

 

Vedtektene gjøres mindre detaljerte, blant annet gjøres valgregler og bestemmelsene for 

hvordan samarbeidet mellom AF og NFA skal organiseres, mindre detaljerte. 
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Størrelse og sammensetning av landsrådet foreslås endret. 

  

Det siste krever en særskilt begrunnelse: 

Ifølge dagens vedtekter består landsrådet av styrets medlemmer og representanter fra 

lokalforeningene. Fra lokalforeningene velges én landsrådsrepresentant for hvert 50 AF 

medlem, men aldri mindre enn to per lokalforening.  

 

Bestemmelsen betyr at landsrådet vil vokse med AFs medlemstall. Per i dag består et 

fulltallig landsråd av om lag 100 representanter. Dersom antallet fastleger og andre 

allmennleger i kommunene øker med 500 per år i samsvar med Legeforeningens politikk, vil 

landsrådet i løpet av en fem års periode øke til om lag 150 representanter. 

 

Landsrådet er et viktig aktivum for foreningen, men det er neppe slik at jo større landsråd, jo 

bedre. 

 

Styret la frem et forslag til endring av landsrådets størrelse og sammensetning i 2010 som ble 

nedstemt av landsrådet. Forslaget den gang var å endre delingstallet fra 50 til 100. Det ville 

gitt et landsråd i 2010 på om lag 50 representanter. Forslaget ville ikke gjort noe med den 

grunnleggende utfordringen med et landsråd som vokser med medlemstallet. Styrets 

begrunnelse i 2010 var i hovedsak økonomisk. En hovedinnvending fra landsrådet den 

gangen var at styrets innflytelse på landsrådet ville blitt for stor med syv av om lag 50 

representanter. Landsrådet vedtok tilleggskontingent for å finansiere et fortsatt like stort 

landsråd. 

  

Landsrådet har aldri vært fulltallig. Forslaget til vedtektsendring innebærer at landsrådets 

størrelse fastsettes i vedtektene. Det foreslås et landsråd på 60 representanter. 

Representasjonen fra lokalforeningene gjøres proporsjonal med antall AF medlemmer i 

lokalforeningen, men skal aldri være mindre to. Modellen for fordeling av de siste 15 

representantene på lokalforeningene tar utgangspunkt i at minimumstallet på to representerer 

100 AF medlemmer. 

  

Vurdering er at det er viktig å få vedtatt prinsippet om at landsrådets størrelse fastsettes i 

vedtektene, slik at størrelsen på landsrådet ikke vokser med medlemstallet. Om det ønskes en 

annen størrelse på landsrådet enn 60 representanter, kan dette tallet eventuelt endres. 

  

 

 

 Vedtak: Trond Egil Hansen lager utkast til høringsbrev som sendes styret før det sendes på 

høring til 1. landsrådene. 

 

Sak 42/2014: Allmennlegens rolle i kommunen 

 

Saken var utsatt fra siste styremøte som sak 18/2014 

Kari Sollien foreslår at det etableres en arbeidsgruppe i forbindelse med oppfølging av 

punktet om allmennlegenes rolle i kommunene i arbeidsprogrammet.  

 

 Vedlagt innkallingen fulgte innspill fra Kari Sollien av 8. januar 2014 vedrørende 

Allmennlegens rolle i kommunen. 

 

Kari Sollien orienterte, og styret drøftet saken. 
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Vedtak: Styret jobber videre med prosjektet allmennlegens rolle i kommunene.  

 

Sak 44/2014: Hurtigrutekurset 

  

Kirsten Rokstad var satt opp til å representere Allmennlegeforeningen på forenings time. Hun 

er forhindret fra å delta. Kurset går i uke 41. Foreningens time pleier å være fredag.  

 

 Vedtak: Tone Dorthe Sletten deltar på foreningens time på hurtigrutekurset.  

 

Sak 45/2014: Allmennlegeforeningen trenger en vararepresentant til Turnusrådet. 

  

Ole Henrik Krat Bjørkholt er Allmennlegeforeningens representant i turnusrådet, og 

Allmennlegeforeningen har også anledning til å ha en vararepresentant. 

   

 Vedtak: Kirsten Rokstad er vara i turnusrådet for Allmennlegeforeningen.  

 

 Sak 46/2014: Invitasjon til Dialogkonferansen 2014 

 

Allmennlegeforeningen har mottatt invitasjon fra Legeforeningen av 13. januar 2014, om å 

delta på årets dialogkonferanse om ledelse i sykehus. Årets konferanse finner sted onsdag 12. 

mars kl 9:00 – 15:30 på Radisson Blu Plaza Hotel 

 

Vedtak: Styremedlemmer som ønsker å delta på Dialogkonferansen melder seg på. 

 

Sak 47/2014: Våruka 2014 

  

Vedlagt innkallingen fulgte program for Våruka 2014. 

 

Camilla Fagerholt Storli redegjorde for status påmelding kurs og sosiale arrangementer.  

 

 Styret gikk gjennom gjestelisten.  

 

Sak 48/2014: Bortfall av praksiskompensasjon ved lister på mindre enn 600 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post fra et medlem av 5. februar 2014 fra et medlem 

vedrørende bortfall av praksiskompensasjon ved lister på mindre enn 600 pasienter. 

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Kari Sollien besvarer henvendelsen.  

 

Sak 49/2014: Landsstyremøtet 2014 - innmelding av ordinære saker 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 13. januar 2014 om 

innmelding av ordinære saker til landsstyremøtet 2014. 

 

Høringsfrist: 20. februar 2014.  

 

 Vedtak: Allmennlegeforeningen melder ikke inn saker. 
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Sak 50/2014: Høring - forslag til revisjon av gjeldene nasjonal faglig retningslinje for 

svangerskapsomsorgen på tema «vold og seksuelle overgrep mot gravide» 

 

Saken var utsatt fra siste styremøte som sak 21/2014. 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 8. januar 2014 fra Legeforeningen 

om høring – forslag til revisjon av gjeldene nasjonal faglig retningslinje for 

svangerskapsomsorgen på tema «vold og seksuelle overgrep mot gravide». 

 

Bakgrunn: Legeforeningen har mottatt fra Helsedirektoratet forslag til revisjon av gjeldene 

nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på tema "vold og seksuelle overgrep 

mot gravide". Hovedmålet er ifølge Helsedirektoratet at anbefalingen skal føre til mer 

ensartede nasjonale prosedyrer og rutiner som understøtter rasjonelle, effektive og kvalitativt 

gode tjenester preget av kontinuitet og helhet. Det skal også bidra til likeverdige tjenester 

uansett hvor de gravide oppholder seg og bor i landet. 

 

Legeforeningen har tre representanter i arbeidsgruppen som har bistått i utarbeidelsen av 

retningslinjene, fra henholdsvis Norsk gynekologisk forening, Norsk forening for 

samfunnsmedisin og Norsk forening for allmennmedisin. Representantene har i løpet 

prosessen vært kritisk til den forelagte tidsplanen og til deler av innholdet i utkast til 

retningslinje. Det blir bedt om at høringsinstansene leser brevet fra Legeforeningen for en 

nærmere redegjørelse av dette.  

 

Vedtak: Saken var ferdigbehandlet per e-post.  

 

Sak 52/2014: Høring - Revisjon av forskrift av 3. april 2008 nr. 320 (FOR-2008-04-03-

320) om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 14. januar 2014 om høring 

fra Helse- og omsorgsdepartementet om revisjon av forskrift av 3. april 2008 nr. 320 (FOR-

2008-04-03-320) om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter 

helsehjelp. 

 

Det er i hovedsak to større endringer i forlaget til revidert forskrift:  

 

1. Teksten i forskriftens § 7 i utkastet til revidert forskrift er justert. Ordlyden i forslaget 

skal kunne ivareta enkelte situasjoner der lege ikke har mulighet til å vurdere 

pasienten først. Det mest aktuelle eksempelet er legemiddelhåndtering som skjer i 

ambulansetjenesten i de tilfellene der det i en akutt nødsituasjon er nødvendig å 

administrere legemiddel til pasient, uten at lege (eller annet helsepersonell med rett til 

å rekvirere legemidler) har vurdert pasienten først og deretter har ordinert legemidlet.  

 

2. Statens legemiddelverk ferdigstilte og leverte, ved brev av 19. desember 2008 til HOD 

en utredning om krav til tilberedning av legemidler i sykehus og andre 

helseinstitusjoner. I Statens legemiddelverks utredning ble det foreslått å presisere 

hvilke minimumskrav som bør stilles til lokaler og gjennomføring i de tilfellene der 

det er nødvendig å tilberede legemidler umiddelbart før bruk. Helse - og 

omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å føye til slik bestemmelse 

i legemiddelhåndteringsforskriften. Forslaget fra Legemiddelverket er tatt med i 

utkastet til revidert forskrift, med en mindre språklig justering, se utkast til ny § 8.’ 
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Høringsfrist:10. mars 2014 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar. 

 

Sak 53/2014: Høring - Rapport fra utvalg om lønnsdannelse 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 14. januar 2014 om høring 

fra Finansdepartementet om innstilling fra utvalg som har vurdert lønnsdannelsen og 

utfordringer for norsk økonomi (Holden III). Akademikerne ønsker å avgi høringssvar i denne 

saken 

 

Kort om høringen: Et utvalg som har vurdert lønnsdannelsen og utfordringer for norsk 

økonomi (Holden III-utvalget) avga sin innstilling til Finansdepartementet desember 2013. 

Utvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon den 14. desember 2012 av regjeringen 

Stoltenberg II. Utvalget ble bedt om å vurdere erfaringer med lønnsdannelsen gjennom de 

tolv årene som er gått siden handlingsregelen og inflasjonsmålet for pengepolitikken ble 

innført. Utvalget ble også bedt om å drøfte makroøkonomiske utviklingstrekk som kan skape 

utfordringer for norsk økonomi og lønnsdannelsen framover. Finansdepartementet ønsker 

høringsinstansenes syn på utvalgets innstilling.  

 

Høringsfrist: 16. februar 2014 

 

Bjørn Nordang redegjorde for høringen, og styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar.  

 

Sak 54/2014 Høring - forslag til endringer av de etiske regler for leger 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 20. januar 2014 fra Legeforeningen om forslag 

til endringer av de etiske regler for leger.  

 

Rådet for legeetikk (heretter rådet) behandlet revisjon av de etiske regler for leger på sitt møte 

4. desember 2013. Rådet vedtok å fremme forslag om enkelte språklige endringer, samt å 

innta en presisering i kap. I, § 2.  

 

Etiske regler for leger vedtas av Den norske legeforenings landsstyre. Rådet for legeetikk kan 

fremme forslag til landsstyre om endringer i regelverket, jf. reglement for rådet for legeetikk § 

11.  

 

Rådet fremmet forslag om endringer for sentralstyret i samsvar med reglementet for rådet for 

legeetikk § 11. Sentralstyret vedtok i møtet 15. januar 2014 å sende saken på høring internt i 

Legeforeningen, forut for landsstyrebehandling av forslaget på landsstyremøte 2014.  

 

Sentralstyret anbefaler at de foreslåtte endringene i de etiske regler for leger godkjennes.  

 

Rådets vurdering og vedtatte endringer  

Rådet har vurdert et behov for enkelte omformuleringer og endring av begrep i reglene. 

Videre mener rådet at det er et behov for en presisering av at legen har et ansvar for å 

tydeliggjøre sin rolle. Rollesammenblanding og uklarhet om legens rolle har vært et tema i 

flere saker som har vært til behandling i rådet og det er ønskelig at dette inntas som en egen 

bestemmelse.  
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Høringsfrist: 1. mars 2014  

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Kari Sollien besvarer høringen med at Allmennlegeforeningen støtter forslaget til 

endringer   
 

Sak 55/2014: Intern høring – Retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt epost av 23. januar 2014 fra Legeforeningen 

vedrørende høring om retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase 
 

Legeforeningen, rådet for legeetikk, publiserte i 2001 retningslinjer for lindrende sedering til 

døende. Retningslinjene var utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe som ble ledet 

av Reidun Førde, rådet for legeetikk.  

 

Sentralstyret vedtok 18. mars 2013 opprettelsen av en arbeidsgruppe som skulle revidere 

retningslinjene. Arbeidsgruppen som ble oppnevnt har bestått av følgende medlemmer: Trond 

Markestad, Siri Brelin, Morten Laudal, Stephan Ore, Lars Johan Materstvedt, Ulf 

Kongsgaard, Sebastian von Hofacker og Reidun Førde (leder). Arbeidsgruppen har utarbeidet 

et kortfattet utkast, retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase, som var vedlagt 

saken.  

 

Legeforeningen ba om synspunkter og kommentarer til innhold og formuleringer i 

dokumentet, og spesielt om tilbakemelding på at ordbruken i retningslinjenes tittel er endret 

fra lindrende sedering til døende til lindrende sedering i livets sluttfase.  
 

Høringsfrist: 10. mars 2014 
 

Styret drøftet saken.  
 

Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar. 

 

Sak 56/2014 Høring - Reservasjonsordning for fastleger 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 27. januar 2014 fra Legeforeningen 

vedrørende reservasjonsordning for fastleger. 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte høringsbrevet fra Legeforeningen med en nærmere redegjørelse 

av hovedinnholdet i forslaget, svar av 8. mars 2013 fra Allmennlegeforeningen, 

høringsvedlegg fra arbeidsgruppen og vedtak fra AFs landsråd og vedtak fra sentralstyret. 
 

Bakgrunn: 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til reservasjonsordning for 

fastleger. Det foreslås endringer i helse- og omsorgstjenesteloven samt pasient- og 

brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleger og 

rett til å skifte fastlege ved reservasjon). Forslaget omfatter også endringer i 

fastlegeforskriften og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen.  
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Departementet foreslår å åpne for at kommuner kan inngå avtale om reservasjon med 

fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort. Forslaget 

bygger på forhandlinger mellom regjeringspartiene Høyre og FrP samt Krf, og det viser til 

vedtaket til Legeforeningens landsstyre om reservasjon. Legeforeningen har vært i dialog med 

Helse- og omsorgsdepartementet i forkant av publisering av forslaget. 

 

Sentralstyret har på bakgrunn av mange medieoppslag om reservasjon drøftet innholdet i 

landsstyrevedtaket. Etter sentralstyrets vurdering omfattes ikke assistert befruktning, 

hormonspiral, m.m.. Sentralstyret mener at henvisning til abort i tråd med regjeringens forslag 

er omfattet, slik at kommunene må vurdere om dette er forenlig med befolkningens behov for 

tjenestene. Det er altså ingen rettighet for den enkelte lege, men en mulighet for kommunen 

til å akseptere reservasjon dersom pasientenes interesser og rettigheter ivaretas. 

 

Se vedlagte høringsbrev fra Legeforeningen for en nærmere redegjørelse av hovedinnholdet i 

forslaget. 

  
Høringsfrist: 30. mars 2014  

 

Vedtak: Dette er en så viktig og sentral sak for Allmennlegeforeningen at styret ønsker 

innspill fra landsrådet, og saken sendes derfor på intern høring før den behandles på neste 

styremøte.  

 

Sak 57/2014: Intern høring - Legeforeningens veileder for praksiskonsulentordningen 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 27. januar 2014 fra Legeforeningen 

vedrørende Legeforeningens veileder for praksiskonsulentordningen. 
  

Praksiskonsulentordningen (PKO) er utviklet fra 1995 i Norge. PKO setter i system at 

allmennleger arbeider deltid ved sykehus som konsulent eller ansatt for å fremme samarbeid 

mellom kommunehelsetjenesten og sykehus. PKOs primære formål er god samhandling 

mellom leger i klinisk arbeid, knyttet til diagnostikk, behandling og oppfølging av sykdom. 

PKO samhandler nært med helsepersonell som har pleie, omsorg og ivaretagelse som sitt 

hovedansvar. Målsettingen er at pasient og pårørende opplever en trygg, forutsigbar, god og 

koordinert helse- og omsorgstjeneste. 

 

Sentralstyret vedtok i september 2012, etter forslag fra PKO-rådet, å nedsette en 

arbeidsgruppe for å revidere Helsepolitisk debattskrift for praksis-konsulentordningen, som 

ble utgitt av Allmennlegeforeningen i 2008. Sentralstyret ønsket at det reviderte dokumentet 

gis status som en veileder. Arbeidsgruppens utkast forelå i september 2013, og var noe 

bearbeidet i samarbeid mellom sekretariatet, PKO-rådet og arbeidsgruppen. 

 

Høringsfrist: 15. mars 2014  

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Kristen Rokstad skriver utkast til uttalelse som ferdigbehandles per e-post.  

 

Sak 58/2014: Høring - plan for organisering, prioritering og lokalisering av 

avtalespesialister i regionen mot 2020 
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post fra Legeforeningen vedrørende høring om plan 

for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020. 

  
Legeforeningen har mottatt høring fra Helse Sør-Øst om plan for organisering, prioritering og 

lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020. 

 

Helse Sør-Øst nedsatte våren 2012 en arbeidsgruppe med mandat å utforme en ny 

handlingsplan for hvordan det regionale helseforetaket skal forvalte avtalespesialistene 

fremover mot 2020. Arbeidsgruppen leverte sin anbefaling i oktober 2013. Saken har vært 

behandlet på ledernivå i Helse Sør-Øst RI-1F og sendes nå på en bred høringsrunde for den 

styrebehandles våren 2014. 

 

Ifølge Helse Sør-Øst har det vært viktig at arbeidsgruppen tok fatt i områder som det har vist 

seg vanskelig å få til gode løsninger på. Dette gjelder spesielt hvordan man skal få til et bedre 

samarbeid mellom helseforetak og avtalespesialister. Videre var det behov for en vurdering 

av nettverksmodellen/clusterordningen som er etablert i Oslo og Akershus innen psykisk 

helsevern.   

 

Høringsfrist: 18. februar 2014.  

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Tone Dorte Sletten skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post 

 

Sak 59/2014 Endring i retningslinjer for tilhørighet til yrkesforeningene 

  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 30. januar 2014 fra Legeforeningen om 

endringer i retningslinjer for tilhørighet til yrkesforening 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

 

Sak 60/2014: Høring fra Akademikerne: Invitasjon til å fremme kandidater til 

Akademikerprisen 2014 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post fra Legeforeining av 5. februar 2014, der det 

inviteres til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2014.  

 

Legeforeningen har mottatt høring fra Akademikerne om invitasjon til å fremme kandidater til 

Akademikerprisen 2014.  

 

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. Prisen består av en pengesum på kr. 100.000, samt et diplom og en 

skulptur av Nico Widerberg. 

 

I henhold til retningslinjene for prisen er det hovedstyrene i Akademikernes 

medlemsforeninger som kan fremme forslag på kandidater til prisen. Legeforeningen inviterer 

med dette alle foreningsledd til å komme med forslag til kandidater. Sentralstyret vil behandle 

forslagene og innstille en kandidat på sitt møte 29.april. 
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Hovedhensikten med prisen er at kandidaten står for og viser akademisk metode og 

akademisk frihet i sitt arbeid. Det er ønskelig at prisen bidrar til å bygge opp Akademikernes 

identitet og skaffe publisitet og medieoppmerksomhet. Juryen vil i tillegg legge vekt på at 

kandidaten: 

• Arbeider med et tema som bør ha offentlig oppmerksomhet 

• Har norsk eller nordisk tilknytning 

• Har en del år igjen innen akademisk virke. 

 

Høringsfrist: 1. april 2014  

 

 Vedtak: Styrets medlemmer kan komme med forslag til behandling per e-post før 

høringsfristen.  

  

Sak 61/2014: Nettsiden og Facebook 

 Vedlagt innkallingen fulgte oversikt over treff på nettsiden og Facebook siste periode. 

 

Styret drøfter nettsiden og Facebook og gikk gjennom sakslisten vedrørende mulige saker 

som skal legges ut.  

 

Sak 62/2014: Intern høring - statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 7. mars 2014 fra Legeforeningen om intern 

høring- statusrapport om nasjonal sykehusplan.  

 

Utkast til statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan sendes nå på høring i 

foreningsleddene. Tema er i første rekke den nasjonale strukturen for de somatiske 

sykehusene: innhold ut fra pasientenes behov og likeverdige helsetjenester. Videre er det det 

faglige innholdet i en nasjonal sykehusplan som blir tydeliggjort, gjennom innspill om 

størrelse på sykehus, robuste fagmiljøer, kvalitet og ledelse. Avslutningsvis redegjøres det for 

investeringsbehovet for sykehusbygg og medisinskteknisk utstyr, samt prosess for nasjonal 

sykehusplan.  

 

Høringsfrist: 20. mars 2014.   

 

 Vedtak: Ole Henrik Krat Bjørkholt utarbeider utkast til høringssvar som ferdigbehandles på 

neste styremøte. 

 

Sak 63 /2014: Vedr opprettholdelse av spesialiteten i allmennmedisin 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 20. januar 2014 fra et medlem vedrørende 

opprettholdelse av spesialiteten i allmennmedisin.  

 

 Kari Sollien hadde besvart henvendelsen før styremøtet.   

 

 

 


