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Godkjent 28. januar 2015 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

27. november 2014 

 

Dato:   Torsdag 27. november 2014 kl. 10.00 – 17.00 

 

Møtested: Raumergården, Ask i Gjerdrum 

 

Deltakere:  Kari Sollien  

Ivar Halvorsen 

Egil Johannesen 

Bjørn Nordang 

Kirsten Rokstad 

Tone Dorthe Sletten 

Ole Henrik Krat Bjørkholt  

 

Forfall: Marit Hermansen 

Camilla Fagerholt Storli 

Referent:  Karin Wallin  

  

Sak 240/2014: Leders ti minutter 

 

 Studietur til Sawston, Cambridge med KS  

besøkt landsbypraksis med flinke/ivrige sykepleier. Det jobbes med spesialutdanning 

for sykepleiere i Allmennmedisin. 

AF bør mobilisere sykepleier som jobber på legekontor til samarbeid og fagutvikling.  

Styret diskuterte questback for å kartlegge hvor mange legekontor som har ansatt 

sykepleiere 

Er de/denne organisert i sykepleierforbundet? 

 YLF høstmøte og tariffkonferanse – avskjedsmiddag for Johan Torgersen 

 Kontaktmøte med HELFO – 1 år siden sist – skal være 2 i året. 

 HOD – møte om beslutningsstøtte 

 Møte i premiereguleringsfondet  

 Oppstartsmøte i arbeidsgruppa som skal forberede landsstyresak om prinsipp- og 

arbeidsprogrammet i Legeforeningen – 4 år siden prinsipprogrammet ble endret 

 Møte i sentral kurskomite – Ny sentral komite med medlemmer fra de store 

yrkesforeningene og samfunnsmedisinerne. Det blir bedret tilgang for allmennleger til 

å få dekket Pkomp i forbindelse med modulkursene. 

 Samarbeidsmøte med Noklus. Noklus orienterte om ulike pågående prosjekter, blant 

annet et samarbeid med apotekene om HbA1c – testing i apotek. 

 

 Sak 241/2014: Valg i 2015 

  

Valgkomiteen orienterte om sitt arbeid.  

Valgkomiteen gjennomførte samtaler med hvert enkelt styremedlem 
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 Sak 242/2014: Referat fra styremøtet 4. november 2014 

  

Utkast til referat fulgte vedlagt innkallingen 

Vedtak: Referatet fra styremøte 4. november 2014 ble godkjent 

  

 

 Sak 243/2014: Våruka 2015 

  

 Fra hovedkomiteen: 

 Treningsopplegget er lagt 

 Komiteen ønsker innspill på økonomiske rammer  

 Mandagens ALIS program sponses i sin helhet 

 Tirsdag: Komiteen jobber med alternativt arrangement  

 Onsdag: Det skal være mulig å melde seg på kun standup, eller standup og middag.  

 Torsdag: Pris på festmiddagen må avklares. 

 

Kursene: 

 Ledelseskurset:– foreløpig program kommer i løpet av få dager (innen torsdag 4. 

desember) 

 

 Kurs i helsepolitikk: foreløpig program kommer i løpet av få dager (innen torsdag 4. 

desember) 

 

 Sak 244/2014: Oppfølging av tariffkonferansen 

  

Vedlagt innkallingen fulgte resultatet av evalueringen og tilbakemelding fra gruppearbeidene. 

 

Tilbakemeldingene fra gruppearbeidene legges ut i arbeidsrommet for 1. landsrådene. 

   

Det å arrangere tariffkonferanse over to hele dager gav en kvalitetsheving og gav bra med tid 

til diskusjoner. Konferansen hadde gode temaer. Gruppene kan trenge en utpekt gruppeleder 

til å drive prosessen, i tillegg til referent 

 

Det er viktig å holde en åpen kontaktflate med 1.landsrådene. Arbeidsrommet kan brukes 

mer.  

Minglingen etter møtet fungerte også bra.  

 

Vedtak 

Ivar Halvorsen: Oppsummerer fra gruppearbeidet. 

Bjørn Nordang Lager referat takstforhandlingen 

Kari Sollien: Lager oppsummering - syr sammen 

 

 Sak 245/2014: Questback om kveldsåpne legekontor 

  

Styret diskuterer om det skal sendes en questback til medlemmene om kveldsåpne legekontor, 

og hva en slik undersøkelse eventuelt skal inneholde. 

 

 Vedtak: Det lages ingen Questback nå. 
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 Ole Henrik Krat Bjørkholt lager utkast til policynotat om kveldsåpne legekontor, som 

publiseres som nettsak og distribueres i neste medlemsbrev. 

 

 

 

 

 

Sak 246/2014: Invitasjon til deltakelse i referansegruppe - Finansiering og  

brukerbetalingsordninger for kommunenes pleie og omsorgstjenester 

  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon av 27. oktober 2014 fra Helsedirektoratet 

med invitasjon til deltakelse i referansegruppe - Finansiering og brukerbetalingsordninger for 

kommunenes pleie og omsorgstjenester. 

 

 Første møte i referansegruppen var før styremøtet, og saken var er derfor ferdigbehandlet per 

e-post ved at Bjørn Nordang deltok. 

  

Vedtak: 

Bjørn Nordang inviterer styret til å komme med skriftlige innspill til neste møte, som skal 

være i januar. 

 

Sak 247/2014: Invitasjon møte mellom Allmennlegeforeningen og Revmatikerforbundet 

i januar 2015 

 

Vedlagt innkallingen fulgte brev fra Norsk Revmatikerforbund av 11. november 2014. 

  

Det viser seg at Saken er feilsendt. Den skal til NFA. 

Vedtak: AF sender denne henvendelsen til NFA 

 

 Sak 248/2014: Invitasjon til Legeforeningens lederseminar 14. - 15. januar 2015 

 

Vedlagt innkallingen fulgte invitasjon til Legeforeningens lederseminar 14. og 15. januar 

2015.  

 

 Da Kari Sollien og Ivar Halvorsen sitter i sentralstyret kan Allmennlegeforeningen delta med 

en representant til fra styret.  

 

 Vedtak: Tone Dorthe Sletten deltar for Allmennlegeforeningen. 

 

 Sak 249/2015: Oppnevning av medlemmer til Legeforeningens fond for 

kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet  

 

Vedlagt innkallingen fulgte brev av 13.november 2014 fra Legeforeningen om 

gjenoppnevning av medlem til Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og 

pasientsikkerhet.  

 

 Marit Hermansen er gjenoppnevnt som medlem for Allmennlegeforeningen for perioden 1. 

januar 2015 til 31. desember 2018. 

 

 Vedtak: Gjenoppnevnelsen av Marit Hermansen i orden. Det er rett person. Sekretariatet 

følger opp prosessen bak oppnevningen.  
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 Sak 250/2014: Henvendelse fra Noklus om diabetesbehandling 

  

Vedlagt innkallingen fulgte e-post av 18. november 2014 med vedlegg fra Noklus om 

diabetesbehandling.  

 

 Noklus ønsker et anbefalingsbrev fra AF og NFA. 

   

 Vedtak: Sekretariatet ber om juridisk hjelp til å vurdere lovligheten av denne prosessen. 

Allmennlegeforeningen sier nei til å anbefale denne screeningen. 

 

Sak 251/2014: Høring - Akuttutvalgets delrapport 

 

Vedlagt innkallingen fulgte brev fra Legeforeningen av 6. november 2014 om akuttutvalgets 

delrapport. 

 

Høringen hadde frist 24. november. AF hadde fått utsatt frist til etter styremøtet 27/11. 

 

Bjørn Nordang hadde laget et utkast til svar som ble sluttbehandles på styremøtet. 

 

Sak 252/2014: Høring - om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor 

EØS 

 

Vedlagt innkallingen fulgte brev fra Legeforeningen om ny autorisasjonsordning for 

helsepersonell utdannet utenfor EØS. 

 

Styret drøftet saken. 

 

Vedtak: Kirsten Rokstad skriver et kort svar hvor vi i hovedsak støtter forslaget 

 

Høringsfrist: 10. desember 2014. 

 

Sak 253/2014: Intern høring - Fastsettelse av medarrangør for landsstyremøte i 2017 

 

Vedlagt innkallingen fulgte brev fra Legeforeningen av 12. november 2014 om fastsettelse av 

medarrangør for landsstyremøte i 2017. 

 

 Bakgrunn: 

Sentralstyret vedtok i møte 21. oktober 2014 iverksettelse av prosess for å finne medarrangør 

for landsstyremøte i 2017. Det anbefales at møtet avholdes i tidsrommet tirsdag 30. mai - 

torsdag 1. juni 2017.  

Sentralstyret ber organisasjonsleddene om forslag på sted og lokal arrangør. 

 

Fast praksis for arrangement av landsstyremøtene er at det hvert annet år i år søkes 

medarrangør fra avdelingene.  

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 20. mars 2015.  

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke denne høringen.  

 

http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Intern-horing---Fastsettelse-av-medarrangor-for-landsstyremote-i-2017/?uidhttp://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Intern-horing---Fastsettelse-av-medarrangor-for-landsstyremote-i-2017/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132=037151193135086195227006141126091238012194236132
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Sak 254/2014: Høring – NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i 

helsetjenesten  

 

Vedlagt innkallingen fulgte brev fra Legeforeningen av 18. november 2014 om NOU 2014:12 

Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten  

 

Bakgrunn:  

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet NOU - Åpent og 

rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten. 

 

I NOUen presenteres det prinsipper, kriterier og virkemidler for prioriteringer i helsesektoren. 

Utvalget har også vurdert prosess for brukermedvirkning, åpenhet, oppslutning og 

implementering. NOUen er utarbeidet av et utvalg oppnevnt i 2013.   

 

I tillegg til generelle tilbakemeldinger på utvalgets forslag, ønsker Legeforeningen at de 

interne høringsinstansene særlig tar stilling til følgende: 

 

1. Er kriteriene om helsetap, helsegevinst og ressurskriteriet mer treffsikre enn dagens 

kriterier om kostnads- og nytteeffekt? 

2. Høringsinstansenes synspunkter på forslaget om graderte egenandeler.  

 

Denne NOUen vil danne utgangspunkt for en stortingsmelding om prioriteringer i 

helsesektoren.  

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 20. januar 2015. 

 

Styret drøftet saken 

 

Vedtak: Saken ferdigbehandles på E-post – Kirsten Rokstad skriver svaret. 

 

Sak 255/2014: Nettsiden og Facebook  

 

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

 

Styret drøftet hva som bør publiseres på nettside, Facebook og i medlemsbrev. 

 

Sak 256/2014: Politisk time  

 

 Tariffutvalget 8. januar – muntlig innspill til årets forhandlinger basert på innspillene 

på tariffkonferansen 

 Digital dialog, Ivar Halvorsen og Egil Johannessen referering fra Idedugnad.. Neste 

møte i styringsgruppa tirsdag 2/12. 

 Endringsrådsmøte – dato for innføring av neste versjon e-resept – utsatt til sen høst 

2015 

 Erfaringskonferanse i Bergen om KAD senger. KS og Helsedirektoratet arrangerte. 

Publiserer fra Helsedirektoratet uke 49. 

 Bergen har det vært en diskusjon mellom fastleger og kommunen om beredskap ved 

mistanke om ebola. 

 Møte Helsestasjonsgruppen 

http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing--NOU-201412-Apent-og-rettferdig--prioriteringer-i-helsetjenesten-/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
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 Uemo møte i Budapest. Siste møte med ungarske presidentskap. Italia overtar. 

Første møte med nytt sekretariat i Roma kolliderer med Landsstyremøte. 

 EPJ-løftet: Honorering for møtetid, ikke reise er et problem. Betaling må gjelde all tid 

som går med, både reise og møtetid 

 Referansegruppe for nasjonal kjernejournal, Utrulling hele landet. 

 Turnusrådets møte avlyst 

 Ole Henrik informerte om vellykket møte på Stortinget  

 Styremøte i norsk forskingsfond  

 Fond I – fondsutvalgsmøte – lederstipend foreslått utvidet. 

 

Ekstrasak  257/2014: Redaktørskifte i Fastlegen.no 

 

Tom Sundar ønsker å trekke seg som redaktør for fastlegen sommeren 2015. 

27. november 2014 møtes Lina Linnestad og Tom Sundar for første gang som nye ko-

redaktører Tom Sundar og Lina Linnestad drar lasset sammen frem til sommeren. 

 

Tom håper at Lina vil bli i noen år – og sier det er naturlig å spørre henne om 

redaktørkandidater – men han ber om at styrene AF og NFA også tenke kandidater. 

Sundar er fortsatt av den klare oppfatning at fastlegen.no har potensial til å være et godt 

publikumsalternativ – og et korrektiv – til de store bastionene som for eksempel 

helsenorge.no. 

 

Vedtak:  
Tom Sundar leverer en kortfattet rapport over nyttår som kan brukes både til styrebehandling 

og til årsmøtebehandling 

 

Lina Linnestad inviteres til et styremøte i løpet av våren. 

http://www.fastlegen.no/
http://www.fastlegen.no/
https://helsenorge.no/

