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Referat fra årsmøte 2018 i Norsk forening for 
allmennmedisin  
 

 
 

Quality Hotell Tønsberg, torsdag 26. april kl. 13 – 18 
 

Det var totalt 82 personer til stede, herunder medlemmer, assosierte 
medlemmer, gjester og sekretariat. I tillegg var det 74 Grunnkurs A-
deltakere til stede første del av årsmøtet (obligatorisk oppmøte fra punkt 
1-3). 
 
Petter Brelin åpnet møtet og ønsket medlemmer og gjester velkommen.  
 
  

1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter, referenter og tellekorps 

Vedtak:  
Innkalling, valg av dirigenter, referenter og tellekorps ble godkjent uten anmerkninger.  
 
Bente Thorsen og Hans Høvik ble valgt til dirigenter. 
Charlotte Henriksen og Martin Chapman ble valgt til referenter. 
Sidsel Mordt Andreasen, Nils Kristian Klev, Torgeir Hoff Skavøy og Christina 
Fredheim ble valgt til tellekorps. 
 
2.  Godkjenning av dagsorden, forretningsorden, presentasjon av 

valgkomiteens innstilling og leders tale  

Dirigentene presenterte forretningsorden. Det ble informert om at det var en ny sak 7, 
et innsendt forslag. Presentasjon av valgkomiteens innstilling ble flyttet til ny sak 10.  
 

3.  Helsepolitisk verksted: "En norm for fastlegekontor – hva skal vi tilby 
våre pasienter?" Innleder Ståle Sagabråten, nestleder i NFA.  

Leders tale: Leder Petter Brelin ønsket velkommen til årsmøtet.  

(Leders tale er i sin helhet lagt ut på NFAs hjemmesider).  

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Nyheter/2018/NFAs-arsmote-og-leders-tale/
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Leder ønsket deretter velkommen til Harald Sundby og Hanna Helgetun Krogh som 
innledet med: 'Trenger vi en bransjenorm for norske fastlegekontor?' 

Innledningen fokuserte på at en normering må få med det viktigste i allmennpraksis: 
tillit, respekt, gode kommunikasjonsevner, gode samarbeidsevner og empatiske 
evner. Det ble også belyst at alt kan ikke måles, og at kvalitetsindikatorer må 
gjennomtenkes.  

 

Innledning av nestleder Ståle Sagabråten: 

Innledningen ga et tilbakeblikk fra "Det lille grønne heftet" og KOPF ("Det er tvingende 
nødvendig når man velger oppgjørsordning at man alltid har den ideelle målsetning 
for øyet – allmennlegetjenesten må være kontinuerlig, omfattende, personlig og 
forpliktende") og belyste utfordringene med at en norm er vanskelig å måle, om norm 
skal måles bør det gå på struktur og innhold. Innleder minnet om hvor viktig det er å 
bruke SKIL og at allmennleger har et samfunnsansvar. Sykehuskollegaer forstår godt 
nødvendigheten av en sterk primærhelsetjeneste og har derfor tatt godt imot NFAs 
samhandlingsdokument. Til høsten lanserer Legeforeningen kloke valg – kampanjen, 
den vil bli viktig for arbeidet til allmennmedisinere.  

Styremedlem i NFA, Bente Prytz Mjølstad, innledet til debatt rundt kafebordene etter 
gruppearbeid rundt bordene. 

Det ble gitt ut en veileder for gruppearbeidet:  

NFA ønsker å bidra til mindre variasjon og mer forutsigbarhet for pasientene i møte 
med fastlegekontorene. Vi ønsker oss ikke et system med mye rapporteringer av 
mange måleparametere og stor kontrollaktivitet. Vi ser for oss et system som 
beskriver en minstenorm for fastlegekontor. Mange vil velge å tilby mer enn denne 
minstenormen.  
Hva mener dere at pasientene skal kunne forvente av et norsk fastlegekontor? 
 

• Fastlegekontoret:  

o Minstekrav til utstyr på legekontoret 

o Tilgjengelighet og kvalitetssystemer i legekontoret  

o Kompetanse og kommunikasjonsferdigheter hos personalet 

• Fastlegen: 

o  Prosedyrer som man bør kunne 

o Kompetanse og kommunikasjonsferdigheter  

• Samarbeidsflater:  

o Mot pasienter; IT funksjonalitet (e-konsultasjon, timebestilling på nett, video 

e.l.) 

o Mot andre aktører; tverrfaglighet / møter, it løsninger 

 
Spørsmål fra salen: 
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- Tilby video-tjenester. Det er få fastleger som har det, hva skal man gjøre for å 
forbedre dette? 

- Skal det være en minstenorm/minimumsstandard, kan raskt bli for detaljert. 
Foreningen bør sette standard for minstenorm? 

- Hvis det blir normering, er det fare for markedskrefter? Leder Petter Brelin 
responderte: om man ønsker at alle helsetjenester slutter seg til ISO-normen 
kan det være fare for markedskrefter, men med en standard eller norm utviklet 
og bestemt av fagmiljøet mener NFA-styret at det ikke er noe fare for 
påvirkning av markedskrefter.  

- Forslag om at 'faglig standard' vil være et bedre begrep en normering.  

- Det ble påminnet at Helsedirektoratet har retningslinjer på hva fastleger ikke 
kan nekte å tilby sine pasienter.   

Oppsummering av tilbakemeldinger:  

-  Det var generelt varierende oppfatning i gruppene om hva og hvilke tjenester 
fastlegekontoret bør tilby. 

- Det ble etterspurt elektroniske plattformer for dialog med andre helseaktører. At 
fastlegekontoret kan tilby elektronisk timebestilling utenom 'øyeblikkelig hjelp 
timer', som bør gå via telefon. Det var uenigheter om video – konsultasjoner og 
det fremkom flere ulemper en fordeler med fokus på ulempene ved pasient og 
personvernssikkerhet.  

- Fastlegen bør være/tilby: kontinuitet, tilgjengelig, beherske faget bredt, ha 
empati, være imøtekommende, lyttende, ha gode kommunikasjonsferdigheter 
og kunne relevant lovverk.  

- Ønsker samarbeidsflater med: Trinnvis, SKIL, kommuneoverlegen, konferere 
med spesialister, hjelp av helsearbeidere til prioriteringshjelp, elektronisk 
kontaktflate med andre helseaktører og felles journalsystem.  

- Det ønskes også en brukerundersøkelse som kvalitetsindikator.  

 

4.  Årsmelding for 2017  

Vedtak:  
Årsmeldingen ble vedtatt. 
 
Under gjennomgang av årsmeldingen, presenterte styremedlemmer flere relevante 
saker i NFAs arbeid i 2017: 
 
Styremedlem i NFA, Bente Mjølstad presenterte arbeidet med svangerskaps-
retningslinjene og uenighet om grunnlaget i retningslinjene for kontroll av 
svangerskapsdiabetes.  
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- Gisle Roksund roser arbeidet som har blitt gjort og anmoder til styret å følge 
opp, hvis det ikke skjer endringer – evt. rådgi medlemmer til å ikke følge denne 
retningslinjen.  

- Trond Egil Hansen – påpeker at når det skal settes ned arbeidsgrupper på 
dette er det viktig med representasjon fra dem som skal utføre oppgavene. 
Anmodet til å oppnevne allmennleger som ikke nødvendigvis er inne i 
arbeidsområdet, med fare for at det blir spesialister som er spesielt 
interesserte. 

- NFA-leder, Petter Brelin bemerket at NFA skal følge opp svangerskapsdiabetes 
retningslinjene, men NFA går ikke imot svangerskapsretningslinjen i sin helhet.  

Bente Thorsen presenterte NFAs dokument om samhandling mellom fastleger 
og sykehus.  

Vedtak fra 2017: Norsk forening for allmennmedisin vil i 2017 – 2018 arbeide med 
sentrale tema knyttet til fastlegenes rolle og ansvar innenfor feltet samhandling og 
samarbeid med spesialisthelsetjenesten.  

Det ble etablert en faggruppe for samhandling med oppstartsmøte 8. november 2017 
og det ble lagt frem et dokument om samhandling på årsmøtet. Dokumentet kan leses 
på NFAs hjemmesider.  

Neste steg: Hvordan forankre og implementere anbefalinger om samarbeid og 
arbeidsdeling? 

- Forholdet mellom PKO, Allmennlegeutvalg, etablerte og nye 
samhandlingsarenaer 

- Forankring i spesialisthelsetjenesten 
- Forankring på nasjonalt nivå/HDir 

 
Styremedlem i NFA, Kjartan Olafsson presenterte oppdateringene på e-helse. 

Det må drives videreutvikling av e-helsetjenester som er faglig riktig utført. NFA 
arbeider med mulighetene for at fastleger kan tilby videokonsultasjoner og utvikling av 
kjernejournalen.  

Styremedlem i NFA, Nina Wiggen presenterte NFAs arbeidsprogram.  

Styremedlem i NFA, Espen Storeheier presenterte statistikk iht. forslag om 
utdanningshjemler.  

I dag er det 1500 leger av 6000 allmennleger, som har en stilling utenom 
allmennmedisin. Det har vært en 25 % økning  siden 2012 til stillinger utenom 
allmennmedisin. Dette viser hvor viktig det er å fokusere på utdanning og 
utdanningsstillinger. Hoveddelen av de som arbeider i primærhelsetjenesten bør være 
allmennleger og fastleger. 

Kommentarer fra salen:  

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Faggrupper/Samhandling/
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- Karsten Kehlet nevner at Marit Karlsen er ny representant for Euripa og 
nettsidene bør oppdateres. 

- Kommentar fra Lars Nesje: Pasientens legemiddelliste er i utgangspunktet 
bare en liste, - den bør oppdateres. Dette hadde vært lettere om alle 
helsetjenester hadde hatt tilgang til listene. Dette trenges det innen kort tid mtp 
arbeidsbelastning. NFA- leder Petter Brelin responderer: Det kommer en 
pasientens legemiddelliste. Ehdir har ansvaret og deres gjennomføringsevne er 
moderat.  

- Gisle Roksund oppfordret til å dra på konferanse for overdiagnostikk i 
København. 

- Ole Henrik Krat Bjørkholt spurte om man har overveiet muligheten for en 
faggruppe i kvinnehelse. NFA-leder Petter Brelin, inviterte til å starte en 
faggruppe.  

- Torgeir Hoff Skavøy: PKO står på stedet vil. Den må bli mer uavhengig av 
økonomien til helseforetakene. Ønsker et nasjonalt samhandlingsinstitutt. 

NFA-leder Petter Brelin: Beskriver NFAs arbeid med samarbeid med andre 
helsegrupper – psykiaterne og helsesøstrene  

Kjell Maartmann-Moe: Helsedirektoratet har stor oppmerksomhet på forløp og 
kvalitet. Det er også stor oppmerksomhet på hvordan retningslinjearbeidet skal bli 
bedre. På svangerskapsdiabetes er det påvirkning fra Europeiske retningslinjer og 
andre steder i EU hvor de er kommet kortere på overdiagnostikk. Helsedirektoratet 
takket for tett og godt samarbeid med NFA. 

NFA-leder Petter Brelin, takket Kjell Maartman-Moe i Helsedirektoratet for godt 
samarbeid.  

Gunnar Frode Olsen, spurte om økonomien er sikret videre i SKIL. NFA-leder Petter 
Brelin responderte at det er usikkert og det skal jobbes kontinuerlig med å få sikker 
finansiering.   

Trond Egil Hansen, oppfordrer til å ta inn større oppmerksomhet på sosial ulikhet i 
arbeidsprogrammet.  

Tom Willy Christiansen, bemerket at når man skal forsvare fastlegeordningen så 
man huske å fremme at dette er et forsvar av innbyggerens rettigheter til gode 
helsetjenester og ikke er en arbeidsrettighetskamp.  

Sak 6 Vedtektsendringer:  

Kunngjøring av årsmøte i Tidsskriftet strykes.   

Fagutvalg av leger i spesialisering oppnevnes, forkortet  Fag-Alis  

Styremedlem i NFA, Sirin Johansen presenterte vedtektsendringsforslaget.  
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Vedtak:  
Vedtektsendringer ble vedtatt.  
 
Sak. 7 – Innsendte forslag 

Forslag innsendt av: Helen Brandstorp, Ronny Cassels, Guttorm Dahl Johnsen, Marit 
Karlsen, Karsten Kehlet og Morten H. Larsen. Presentert på årsmøtet av Karsten 
Kehlet: 

Forslag til årsmøtet i NFA 26.april 2018.   

Fastlegeordningen er inne i sin verste krise siden etableringen i 2001. Rekruttering til 

fastlegeordningen svikter selv i sentrale strøk. 

For å bedre rekruttering av yngre leger til faget allmennmedisin, har kommuner det i de siste 

par år opprettet ulike typer «utdanningshjemler».  

Det er i dag ingen normer for innhold og krav til slike utdanningsstillinger i kommunene. 

Legestillinger i fastlegeordningen kan defineres som utdanningshjemler uten at det er 

definerte krav til hva det ligger i denne stillingsbetegnelsen. 

Krav til finansieringsordninger, strukturert, lokal veiledning og supervisjon, mulighet for 

deltakelse i veiledningsgruppe og kurs, samt mulighet for deltakelse i forskning og 

kvalitetsutvikling, vil være aktuelle tema som kan inngå i en kravspesifikasjon eller anbefaling 

for innhold i en utdanningshjemler. 

Skal det ha noen verdi at stillinger utlyses som utdanningshjemler, må innholdet i 

utdanningshjemler være definert. 

Forslag til årsmøtevedtak. 

Årsmøtet pålegger styret i NFA å utarbeide forslag til innhold i allmennmedisinske 

utdanningshjemler. 

NFA-leder Petter Brelin, bemerket at forslaget er godt mottatt og at NFA har allerede 
begynt å jobbe med dette.  

Helen Brandstorp kommenterte at man må prøve å forankre at dette prosjektet blir 
videreført i trepartssamarbeidet.  

Trond Egil Hansen påpekte at alle leger som har begynt i allmennmedisin etter 2017 
per definisjon er i en utdanningsstilling. 

Vedtak: 
Innsendt forslag ble vedtatt.  
 
Sak 8. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2017 
 
Vedtak: 
Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember ble enstemmig vedtatt.  
 
Sak 9. Budsjett 2019 
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Vedtak: 
Årsmøtet fastsatte kontingent for medlemmer og assosierte medlemmer til  500kr.  
Budsjett 2019 ble enstemmig vedtatt.  
Honorarutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Sak 10. Valg av Underutvalg: Kvalitetsutvalg, Forskningsutvalg, 
Klassifikasjonsutvalg og Honorarutvalg.  

Valgkomiteens innstilling ble presentert av valgkomiteens leder, Trine Bjørner:  

Honorarutvalget  
 
Leder     Børge Winther  
Medlem    Mette Brekke    
Medlem    Martin Chapman 
 
Klassifikasjonsutvalget 
 
Leder     Bjørn Gjelsvik   
Nestleder    Ole Fredrik Melleby  
Medlem    Øystein Hetlevik   
 
Forskningsutvalget 
 
Leder    Anna Luise Kirkengen 
Nesteder     Aase Aamland 
NFA’s representant   Magnus Hjortdahl 
  
Vara: For leder   Erik L. Werner 
For nestleder   Kristina Iden 
For NFA      Mari Bjørkman 
 
Kvalitetsutvalget 
 
Leder     Gunnar Frode Olsen  
Nestleder   Janecke Thesen   
    
Medlemmer:  Mark Fagan, Inger Lyngstad,Tone Dorthe Sletten, Hilde 

Moseby Berge  
  
Varamedlemmer:  Petter Christensson, Jens Lind-Larsen  
 
 
Vedtak:  
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.  
 
Yap Soeng Eng Bjerke i Forskningsutvalget og Torun Eide i Kvalitetsutvalget ble 
takket.  
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Sak 11. Fastsettelse av tid og sted for årsmøtet 2019.  
 
Neste års årsmøte holdes i forbindelse med våruka 6-10. mai, i Akershus, 
Hellerudsletta på Hotel Moxy. Presentasjon ved Rune Burkeland-Matre.  


