
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 

 

25. og fredag 26. september 2014 

 

 

 

Dato:   Torsdag 25. og fredag 26. september 2014 

 

Møtested: Hotel Kolbe, Roma 

 

Deltakere:  Kari Sollien, leder 

Ivar Halvorsen, nestleder fra 1530 

Ole Henrik Krat Bjørkholt 

Egil Johannesen 

Bjørn Nordang 

Kirsten S. Rokstad – forfall 25. september 

Tone Dorthe Sletten 

Marit Hermansen, leder i Norsk forening for allmennmedisin – forfall 25. 

september 

 

Referent:  Camilla Fagerholt Storli  

  
 

Sak 174/2014: Referat fra styremøtet 22. august 2014 

  

Vedlagt innkallingen fulgte utkast til referat fra styremøtet 22. august 2014.  

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

 Sak 175/2014: Møteplan for 2015 

  

Vedlagt innkallingen fulgte utkast til møteplan for 2015. 

 

Vedtak: Styret vedtok følgende møteplan 
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Januar kl Møte Sted 

tirsdag 13. januar 10.00 - 17.00 styremøte NFA Legenes hus 

onsdag 14. januar 09.00 - 16.00 sentralstyremøte Legenes hus 

onsdag 14. -  15. 16.00 - 16.00 sentralstyret lederseminar 

onsdag 28. januar 10.00- 17.00 styremøte AF Legenes hus 

Februar

onsdag 4. - 6. februar Nidelvkurset 

onsdag 11. februar 10.00 - 17.00 styremøte NFA Legenes hus 

torsdag 12. feburar 09.00 sentralstyremøte Legenes hus 

onsdag 25. februar 10.00 - 17.00 styremøte AF Legenes hus 

Mars 

8. - 13. mars Geilokurset 

tirsdag 10. mars 09.00 sentralstyremøte Legenes hus 

onsdag 11. mars 09.00 Dialogkonferanse

torsdag 12. mars 10.00- 17.00 styremøte AF Legens hus 

onsdag 19. -22. mars styretur NFA 

April 

onsdag 15. april 10.00 - 17. 00 styremøte NFA Legenes hus 

torsdag 16. april 10.00 - 17.00 styremøte AF Legenes hus 

tirsdag 21. april 09.00 sentralstyremøte Legenes hus 

Mai

mandag 4.mai 12.00 - 18.00 styremøte AF Fredrikstad

tirsdag 5.  - 8. mai hele dager Våruka Fredrikstad

24. - 29. mai Solstrandkurset 

tirsag 26. mai 11.00 sentralstyremøte Trondheim

tirsdag 26. mai 17.00 styremøte AF Trondheim

onsdag 27. - 29. mai hele dager landsstyremøte Trondheim

Juni

tirsdag 16 . juni 09.00 sentralstyremøte Legenes hus 

torsdag 18. juni 10.00 - 17.00 styremøte og sommeravsluting Legenes hus 

fredag 19. juni styremøte NFA 

August 

tirsdag 25. august 09.00 sentralstyremøte Legenes hus 

onsdag 26. august 10.00 - 17.00 styremøte NFA Legenes hus 

torsdag 27. - 28. august 10.00 - 17.00 styremøte AF Bergen

September 

tirsdag 8. september 09.00 sentralstyremøte Legenes hus

torsdag  24. - 27. septemberhele dagen styremøte og arbeidsmøte København/

Stockholm

Oktober 

tirsdag 13. oktober 09.00 sentralstyremøte Legenes hus

19. - 23. oktober Nidaroskongressen

November 

mandag 2. november 10.00 - 18.00 styremøte AF ?

tirsdag 3. november 09.00 - 18.00 tenkemøte AF ?

onsdag 4. - 5. november hele dagen tariffkonferanse Gardermoen

torsdag 19. november hele dagen styremøte 

fredag 20. november hele dagen fellesmøte AF og NFA 

Desember 

fredag 4. desember 09.00 sentralstyremøte 

Møteplan for i Allmennlegeforeningen 2015
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Sak 176/2014: Revisorberetning – kurs 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte revisorberetning for Nidelvkurset, Geilokurset, 

Allmennmedisinsk våruke, Solstrandkurset Nord-Norge kurset for 2014. 

 

 Styret drøftet saken. 

 

 Vedtak: Styret tok revisorberetningene til orientering. 

  

Sak 177/2014: Tariffkonferansen 5. og 6. november 2014 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte invitasjon til tariffkonferansen 5. og 6. november 2014.  

 

 Styret drøftet gjennomføringen av tariffkonferansen.  

 

 Sak 178/2014: Workshop om fremtidens helsestasjon og skolehelsetjeneste 

 

Tone Dorthe Sletten hadde laget utkast til gruppearbeid til workshop om fremtidens 

helsestasjon og skolehelsetjeneste. Tone Dorthe Sletten la frem utkastet, og styret diskuterte 

saken. 

 

  Vedlagt innkallingen fulgte også til orientering oversikt over inviterte og påmeldte. 

 

 Vedtak: Tone Dorthe Sletten ferdigstiller gruppeoppgavene. 

 

Sak 179/2014 Helsedirektoratets alkoholkampanje 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 18. september 2014 fra Helsedirektoratet om 

alkoholkampanjen. Vedlagt fulgte også brev om videre oppfølging, referat fra møtet samt 

direktoratets presentasjon fra møtet. Det ble bedt om en kort tilbakemelding om mulighet for 

å bidra til kampanjen.  

 

Styret drøfter saken. Saken er forankret i Legeforeningen ved Samfunnspolitikk avdeling som 

koordinerer svar fra Legeforeningen.  

 

Guri Spillhaug deltok på forrige møte om kampanjen for Norsk forening for allmennmedisin. 

AF mener hun er en god representant inn i arbeidet, og foreslår derfor ingen egen 

representant. 

 

Etter AFs vurdering bør Legeforeningen være alliansepartner i alkoholkampanjen, og finner 

det ikke naturlig at AF er det i tillegg. 

 

Vedtak: Camilla Fagerholt Storli sender besvarer henvendelsen til Legeforeningen.   

 

Sak181/2014 Endring i Allmennlegeforeningens vedtekter 

 

På Allmennlegeforeningens styremøte 22. august 2014 ble det vedtatt å sende ut en questback 

til landsrådet for å stemme over forslaget til endret tekst i § 3 nr 5, se sak 146/2014. 

Undersøkelsen ble sendt ut 28. august 2014, og det kom inn 76 svar. 74 stemte for forslaget 
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og to imot.  

 

Karin Wallin orienterte om antall stemmer, og at det forelå gyldig vedtak i henhold til 

vedtektene. 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

Sak 182/2014: Ny representant fra Legeforeningens til styringsgruppen i prosjektet 

Raskere tilbake 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 26. august 2014 fra Helse Sør-Øst hvor det 

bes om ny representant fra Legeforeningen til styringsgruppen i prosjektet Raskere tilbake. 

 

Bodil Aasvang Olsen har vært Legeforeningens representant har fra 2010 til vår 2014. Hun 

har nå bedt om avløsning.   

 

 Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Camilla Fagerholt Storli retter en henvendelse til Helse Sør-Øst om hvor møtene 

pleier å være, og sender deretter en henvendelse til 1. landsrådene i helse sør-øst med 

forespørsel om en kunne tenke seg å sitte i styringsgruppen.  

 

Sak183/2014:  Prosjektet med fast tilsetting i Oslo – besøk på et styremøte 

 

Styret ønsker å besøke Sagene lokalmedisinske senter12. mars 2015. 

 

Vedtak: Sekretariatet sender en henvendelse til bydelsoverlegen i Sagene bydel med 

forespørsel om besøk 12. mars 2015. 

 

Sak 184/2014: Innkommet forslag fra referansegruppen for EPJ 

 

Sak 147/2014 utsatt fra styremøte 22/8 

 

Styret behandler innkommet forslag under landsrådsmøtet fra referansegruppen for EPJ: 

 

«Fastleger som bidragsytere i EPJ-utvikling, pilotering og andre e-helse-prosjekter. 

  

For å sikre høy faglig kvalitet, funksjonalitet og pasientsikkerhet, er det avgjørende at 

fastleger medvirker i alle ledd når det utarbeides nye e-helsefunksjoner som skal 

implementeres hos fastleger. 

Det har vært stor variasjon i hvordan slik deltakelse blir honorert.   

  

Referansegruppen for EPJ foreslår at Af forhandler frem honorarsatser for slikt arbeid, for 

eksempel med utgangspunkt i salærsatsene. I tillegg må det forhandles frem godtgjørelser for 

reiseutgifter og medgått reisetid. Pga. løpende praksisutgifter, vil reisetid også måtte 

honoreres på samme nivå som faktisk arbeidstid.  

  

Honorarsatsene for e-helse-arbeid bør for enkelhets skyld være de samme uavhengig av 

oppdragsgiver, som typisk enten er myndigheter eller EPJ-leverandører.» 
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 Styret drøftet saken.  

 

 Vedtak: Camilla Fagerholt Storli utarbeider utkast til brev til referansegruppen hvor det 

redegjøres for hvordan Allmennlegeforeningen mener gjeldende regelverk skal forstås. Brevet 

skal også brukes som standard vedlegg når foreningen oppnevner representanter til 

arbeidsgrupper for direktorat/myndigheter. Brevet ferdigbehandles av styret per e-post. 

 

Sak 185/2014: Statusrapport for Allmennlegeforeningen 

 

Vedlagt innkallingen fulgte statusrapport for Allmennlegeforeningen per 1. september 2014. 

 

Styret diskuterte utviklingen i antall spesialister i allmennmedisin. Styret rettet en 

henvendelse til statistikksjef Anders Taraldset med spørsmål om gjennomsnittsalderen når 

legene blir spesialister i allmennmedisin, og om det er det forskjell mellom kvinner og menn. 

Videre ble det stilt spørsmål om han ser noen utvikling i hvor mange som blir spesialist i 

allmennmedisin. 

 

Taraldset besvarte henvendelsen samme dag:  

 

«Kvinner er ett år eldre enn menn når de blir spesialister i allmennmedisin. Jeg har her sett på 

alle førstegangs godkjenninger etter norske regler 2009- 2014 (så langt det er registrert) og 

har satt max 50 år som grense for å unngå for sterk påvirkning fra de eldste. 

  

Forskjellen på ett år gjelder både gjennomsnitt (menn 38,83 år, kvinner 39,80 år), median 

(menn 38 år, kvinner 39 år), 1. og 3. kvartil. 

  

Utviklingen i antallet nye spesialistgodkjenninger i allmennmedisin finner du her, spesielt 

siste lenke som gjelder bare for allmennmedisin: 

  

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/Spesialister/Historikk-antall-

spesialistgodkjenninger/ 

  

For fastleger finner du en Excel-tabell for utviklingen 2010- 2014 fordelt på alder og kjønn 

både for antallet fastleger totalt, fastleger med spesialistgodkjenning i allmennmedisin og 

prosentandel med spesialistgodkjenning i allmennmedisin på det andre hovedpunktet her: 

  

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/Yrkesaktive-leger-i-Norge/ 

  

Her ser du at prosentandel med spesialistgodkjenning i allmennmedisin er lavere for kvinner 

enn for menn opp til 45 år, og er deretter minst like høy for kvinner som for menn. 

  

Du ser også av Excel-tabellen at andelen av fastlegene med gyldig spesialistgodkjenning i 

allmennmedisin har sunket med omtrent ett prosentpoeng per år. 

  

Det er en fortsatt nedgang de siste åtte månedene, fra 52,1 % per 27. januar 2014, til 51,6 % 

per 22. september 2014. 

  

Vi har per 22. september 2014 i vårt medlemsregister registrert 273 fastlønte og 4632 

privatpraktiserende fastleger, totalt 4905. HELFO har langt lavere tall for fastleger. 

  

Av disse har 2615 én eller annen spesialistgodkjenning, totalt 2892 spesialistgodkjenninger, 

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/Spesialister/Historikk-antall-spesialistgodkjenninger/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/Spesialister/Historikk-antall-spesialistgodkjenninger/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/Yrkesaktive-leger-i-Norge/
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hvorav 2530 i allmennmedisin.  

  

Dette utgjør nøyaktig 51,58 % av fastlegene per 22. september 2014. 

  

Fordelingen av alle de 2892 spesialistgodkjenningene blant fastlegene (1,106 per godkjent 

spesialist) ser slik ut: 
  
Kategorinavn                               Kode     Antall      %Alle   %Gyldige 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Allmennmedisin                              110       2530       87.5       87.5 
Samfunnsmedisin                             120        166        5.7        5.7 
Indremedisin                                400         33        1.1        1.1 
Barnesykdommer                              150         25        0.9        0.9 
Arbeidsmedisin                              130         18        0.6        0.6 
Generell kirurgi                            200         18        0.6        0.6 
Øre-nese-halssykdommer                      630         13        0.4        0.4 
Psykiatri                                   700         13        0.4        0.4 
Anestesiologi                               140         11        0.4        0.4 
Ortopedisk kirurgi                          300          8        0.3        0.3 
Fysikalsk medisin og rehabilitering         160          8        0.3        0.3 
Fødselshjelp og kvinnesykdommer             170          7        0.2        0.2 
Barne- og ungdomspsykiatri                  710          6        0.2        0.2 

Geriatri                                    440          5        0.2        0.2 
Radiologi                                   610          5        0.2        0.2 
Gastroenterologisk kirurgi                  220          4        0.1        0.1 
Nevrokirurgi                                560          3        0.1        0.1 
Nevrologi                                   570          3        0.1        0.1 
Lungesykdommer                              470          2        0.1        0.1 
Hud- og veneriske sykdommer                 320          2        0.1        0.1 
Kjevekirurgi og munnhulesykdommer           500          2        0.1        0.1 
Nyresykdommer                               480          1        0.0        0.0 
Infeksjonssykdommer                         460          1        0.0        0.0 
Patologi                                    590          1        0.0        0.0 
Medisinsk mikrobiologi                      540          1        0.0        0.0 
Fordøyelsessykdommer                        430          1        0.0        0.0 
Revmatologi                                 620          1        0.0        0.0 
Urologi                                     250          1        0.0        0.0 
Øyesykdommer                                640          1        0.0        0.0 
Medisinsk genetikk                          550          1        0.0        0.0 
Hjertesykdommer                             450          1        0.0        0.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Sum                                                   2892      100.0      100.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Inkludert 2892 enheter av i alt 2892 
Utvalg: v1=110-710 og v6=1 og (v4=0 eller v4>20140922) og v73=209,243 

 

 Vedtak: Styret tok saken til orientering 

 

Sak 187/2014: Helsenett 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en henvendelse fra en av 1.landsråden vedrørende 

fakturering fra Helsenett. Allmennlegeforeningens styre oppfordres til å vurdere saken og 

jobbe for full statlig finansiering. 

 

 Styret drøftet saken. Det jobbes med dette på aktuelle arenaer.  

 

 Vedtak: Ole Henrik Krat Bjørkholt besvarer henvendelse i henhold til styrets diskusjon.  

 

Sak 188/2014:Spørsmål om fritak fra offentlig allmennmedisinsk arbeid etter fylte 67 år 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte en sak fra Eyr om spørsmål om fritak fra offentlig 

allmennmedisinsk legearbeid etter fylte 67 år, oversendt Allmennlegeforeningen styret fra Ole 

Henrik Krat Bjørkholt. 

 

 Styret drøftet saken.  



 

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 
  - 7 - 

7 

 

Sak 189/2014: Spørsmål om honorering/møtegodtgjørelse for møter med kommunen 

 

 I henhold til rammeavtalen punkt 10.5 skal fastlegen en gang i året delta på møter med 

kommunen med det formål å drøfte elgens virksomhet i forhold til kommunale mål, 

retningslinjer, planer og vedtak. Det er reist spørsmål om deltakelse i disse møtene skal 

honoreres.  

 

Styret diskuterer hvorvidt det skal argumenters for at deltakelsene i disse møtene faller inn 

under «administrative møter med kommunen» i fastlegeforskriftens § 12’s forstand. Disse 

møtene iberegnes i de 7,5 timene fastlegene kan pålegges i offentlig allmennmedisinsk 

legearbeid.  

  

Sak 190/2014: Kurskomiteseminaret 2015 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon fra Legeforeningen til kursseminar 21. og 

22. januar 2015 på Soria Moria 

 

 Styret drøftet saken.  

 

 Vedtak: Styret besluttet under forutsetning av at NFA var enige at hver kurskomite på 

kursene til AF og NFA kan få praksiskompensasjon til en deltaker ved deltakelse på 

kurskomiteseminaret. 

 

Sak 191/2014: Nasjonal nemnd for overdragelse av fastlegepraksis 

 

 Allmennlegeforeningen hadde foreslått oppnevning av Geirr Seterkleiv som medlem i 

Nasjonal nemnd for overdragelse av fastlegepraksis etter Hanne Undlien jf sak 172/2014. 

 

 Sak 192/2014: Intern høring: Statusrapport om legevakt  

  

Legeforeningen hadde sendt på intern høring statusrapport om legevakt.  

 

 Styret diskuterte saken.  

 

Vedtak: Kari Sollien skriver utkast til svar. Saken sluttbehandles på styremøtet 13. oktober 

2014.  

 

Sak 193/2014: Høring – utviklingsplan for Sørlandet sykehus 2030 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 17. september 2014 fra Legeforeningen om 

utviklingsplan for Sørlandet sykehus 2030  

 

 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til svar på høringen fra Ivar Halvorsen 

 

Bakgrunn:  

Fristen på høringen av utviklingsplan for Sørlandet sykehus 2030 er utsatt. Årsaken er at 

ingen selskap har levert tilbud på å utføre ROS-analyse og samfunnsmessig 

konsekvensanalyse for Sørlandet sykehus foreløpig. Disse skal ettersendes ca. 15. september. 

Så snart vi har dem i hende, vil dere få analysene tilsendt. 
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Nå er samfunnsmessig konsekvensanalyse og ROS-analyse, samt endelig rapport på 

økonomiske vurderinger klare. Les dem her 
 

 

 Dokumenter 
  

Høringsfrist: 12. oktober 2014  

 

Ivar Halvorsen orienterte om saken, og styret diskuterte den.  

 

Vedtak: Ivar Halvorsen besvarer høringen i tråd med utkastet og diskusjonen i styret.  

 

Sak 194/ 2014: Høring: Forslag om endret minstegrense i Statens pensjonskasse, 

pensjonsordning for sykepleiere og pensjonsordning for apotekvirksomhet 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 27. august 2014 fra Legeforeningen om endret 

minstegrense i Statens pensjonskasse, pensjonsordning for sykepleiere og pensjonsordning for 

apotekvirksomhet. 

 

Bakgrunn:  

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring et forslag om å gi flere på deltid rett til 

pensjon i Statens pensjonskasse, pensjonsordningen for sykepleiere og i pensjonsordningen 

for apotekvirksomhet.  

  

I dag er det krav på 14 arbeidstimer for å bli med i tjenestepensjonsordningen. Dette tilsvarer 

33,33 prosent stilling. Det foreslås en ny grense på arbeidstid på 20 prosent av full stilling. 

Forslaget kommer etter at Arbeidsretten i 2013 sa at tariffavtalen om minstegrensen for 

medlemskap i KS’ tariffområde var ugyldig. Spørsmålet til annen nedre grense ble imidlertid 

overlatt til tariffpartene. Ingen av tariffpartene har så langt tatt initiativ til å fastsette en ny 

nedre grense, så nå foreslår departementet ny grense for de offentlige lovregulerte ordningene 

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 24. september 2014  

 

Kari Sollien hadde sendt styret utkast til svar før styremøte. Styret diskuterte saken.  

 

Vedtak: Kari Sollien besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret.  

 

Sak 195/2014: Høring - Evaluering av EAT-samarbeidet 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 11. september 2014 fra Legeforeningen om 

evaluering av EAT-samarbeidet 

 

Bakgrunn: 

Landsstyret 2014 besluttet enstemmig at evaluering av Legeforeningen som strategisk 

samarbeidspartner i EAT-forum skal sendes på høring i organisasjonen. Sentralstyret 

behandlet et førsteutkast til evaluering av Legeforeningen som strategisk samarbeidspartner i 

EAT-forum på sentralstyremøtet 21. august. Før endelig ferdigstillelse og vurdering av 

mulige fremtidige samarbeidsformer, ønsker sentralstyret å få innspill fra foreningsleddene på 

evalueringen og alternativer for fremtidig samarbeid med EAT.  

 

http://www.sshf.no/omoss_/utviklingsplan-2030_/delrapporter_
https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing--utviklingsplan-for-Sorlandet-sykehus-2030/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing-fra-Akademikerne-Forslag-om-endret-minstegrense-i-Statens-pensjonskasse-pensjonsordning-for-sykepleiere-og-pensjonsordning-for-apotekvirksomhet/?uid=109160095226079102141030129176017061131133179102
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Dokumenter  

 

Høringsfrist: 3. november 2014 

 

Kari Sollien orienterte. Styret drøfter saken. Tone Dorthe Sletten skriver utkast til svar.  Den 

sluttbehandles på styremøtet 13. oktober 2014.  

 

Sak 196/2014: Høring - Utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre, forslag til 

endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 18. september 2014 om utvidet rekvireringsrett 

for helsesøstre og jordmødre, forslag til endring i forskrift om rekvirering og utlevering av 

legemidler fra apotek. 

  

 

Bakgrunn:  

Helse- omsorgsdepartementet foreslår at retten helsesøstre og jordmødre i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten har til å rekvirere korttidsvirkende hormonelle prevensjonsmidler til 

kvinner i alderen 16-19 år, utvides til å gjelde alle kvinner fra 16 år. Ifølge Helse- og 

omsorgsdepartementet «er rekvireringsretten et ledd i et lett tilgjengelig lavterskeltilbud til 

unge kvinner, som kan bidra til å styrke deres seksuelle rettigheter og øke bruken av sikker 

prevensjon». Departementet hevder også det vil være stor kostnytteverdi forbundet med at 

prevensjonskonsultasjoner til et betydelig antall kvinner i Norge kan forskyves fra fastlegene 

til helsesøstre og jordmødre med god kompetanse. 

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 12. november 2014   

 

Styret diskuterte saken.  

 

Vedtak: Ivar Halvorsen skriver utkast til svar som ferdigbehandles på styremøtet 13. oktober 

2014.  

 

Sak 197/2014: Nettsiden og Facebook 

 

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

Styret drøftet nettsiden og Facebook. 

 

Sak 198/2014: Politisk time 

 Møte i helsestasjonsgruppen for nasjonale retningslinjer  

 Praksiskompensasjon  

 Brev fra Helsedirektoratet om betalingsautomater  

 Innspill til Stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten 

 Møte om prosjekt om normerte sykemeldinger i Helsedirektoratet  

 Møte i ALIS, allmennleger i spesialisering  

 Referansegruppe for grunnutdanningen 

 Turnus  

 Spørsmål om det er tilstrekkelig antall grunnkurs sett i forhold til at midlertidig 

godkjenning som allmennlege for de som ikke har fått plass på grunnkurs A og B er 

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Evaluering-av-EAT-samarbeidet-/?uid=109160095226079102141030129176017061131133179102
https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Utvidet-rekvireringsrett-for-helsesostre-og-jordmodre-forslag-til-endring-i-forskrift-om-rekvirering-og-utlevering-av-legemidler-fra-apotek/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
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opphørt.  

 Nordisk allmennlegemøte 

 Møter i Helsedirektoratet om primærhelsemeldingen 

 SKIL – senter for kvalitet i legekontor  

 Kjernejournal prosjektet 

 

199/14: Henvendelse fra Varna legesenter vedrørende innkalling til 

influensavaksinasjon 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 10. september 2014 fra Varna legesenter 

vedrørende Folkehelseinstituttets innkalling til influensavaksinering for risikogrupper.  

 

 Vedtak: Styret tok henvendelsen til orientering. 

 

200/14: Til sentralstyrets diskusjon om utredningsbehov på arbeidsseminaret 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 24. september 2014 fra Legeforeningen om 

sentralstyrets diskusjon om utredningsbehov på arbeidsseminaret.  
  

Bakgrunn 

Til neste sentralstyremøte vil sekretariatet legge frem et notat om hvordan vi planlegger å 

arbeide med utredningsspørsmål basert på å følge med på viktige utvalgte 

rapporter/statistikker, hvordan rapportene skal brukes og behovet for selv å initiere rapporter 

på viktige områder. For å belyse det siste punktet best mulig blir det bedt om sentralstyrets 

innspill til hvilke tema som er mest aktuelle nå.  

  

I notatet vil sekretariatet også legge fram hvordan vi tenker oss utredningsarbeidet organisert 

og finansiert. 

  

Gode og målrettede utredninger er et viktig virkemiddel for å påvirke samfunnsdebatten og 

underbygge Legeforeningens ekspertrolle.  
 

 

 Svarfrist 1. oktober 2014 

 

Kari Sollien orienterte, og styret diskuterte saken.  

 

Vedtak: Kari Sollien skriver utkast som ferdigbehandles per e-post.  


