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Godkjent 21. juni 2022 

                                          

 

 

 

 

 

REFERAT FRA ORDINÆRT LANDSRÅDSMØTE  

 

I  

 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 

  

2022 

 

Dato:     Onsdag 11. mai 2021 kl. 13.00 – 18.00.  

 

Møtested:    Fornebu 

 

Landsråder som var til stede:  

 

Østfold: Jens Lind-Larsen, Karl Sigurd Hovland og Robert 

Magnusson 

Akershus: Kjetil Egge, Geir Nystøl, Christian, Wirsching og Trine 

Otterstrøm    

Oslo:  Sohail Aslam, Fuk Tai Sundvor, Elise Dale, Sara Karlstad, 

 Kristian Kolmannskog og Eivind Karmøy   

Hedmark: Martin David Chapman, Tommy Andresen og Pojan 

Dahnavi  

Oppland:  Siw Fosheim, Rita Hansen Møller og Torstein Jørstad 

Buskerud:  Goran Dosic og Ingunn Idsø Deinboll  

Vestfold:   Rune Burkeland Matre og Janne Kristin Aase Hansen 

Telemark: Else Worren Nygård, Gisle Roksund og Lars Joakim 

Fleischer 

Aust-Agder:  Ingen 

Vest-Agder:  Ingen 

Rogaland: Åsmund Helgheim,  Yngve Johansen, Stine Daldorff og 

Evita Deressa 

Hordaland: Elisabeth Mathilde Stura, Alf David Antoni Muyklestul, 

Knut-Arne Wensaas og Lina Kristin Welle-Nilen   

Sogn og Fjordane:  Sharline Riiser og Ronny Cassells 

Møre og Romsdal: Eigil Ødegård Sandvik, Stian Endresen og Line Merethe 

Ellingsen  

Sør-Trøndelag: Sven Middelfart, Torstein Sakshaug, Hanna Helgetun 

Krogh og Eli Øvstedal 

Nord-Trøndelag:  Kjetil Sørdal Klungre og Niklas Amdal 

Nordland:  Marius Rekkedal Edvardsen  

Troms: Lise Birthe Figenschau , Caspar Florian Praël og Ellen 

Poppe Skipnes  

Finnmark:   Katrine Prydz og Alekander Obradovic 

 

Fra styret:  

Nils Kristian Klev, Marit Karlsen, Marit Tuv, Hans-Christian Myklestul, Bernard Holthe,  

Peter Christersson, Kari Svenkerud Fresvik og Christine Agdestein.  
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Observatør: Marte Kvittum Tangen. 

 

Referent: Camilla Fagerholt  

 

Nils Kristian Klev ønsket velkommen og foretok navneopprop.  

 

1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter 

 

Godkjenning av innkalling: 

o Invitasjon til lansrådsmøtet er sendt Allmennlegeforeningens medlemmer per 

e-post 3. februar 2022.  

o Landsrådet fikk invitasjon til landsrådsmøtet og kurs i helsepolitikk 16. februar 

2022  

o 8. april 2022 ble det sendt ut invitasjon med saksliste til alle medlemmene. De 

som ikke har e-postadresse fikk tilsendt brev i posten samme dag.  

 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.  

 

Valg av dirigenter:  

Vedtak: Anne Mathilde Hanstad og Ole Arild Osmundnes ble valgt til dirigenter. 

 

 

2. Godkjenning av sakliste og forretningsorden, valg av referenter og tellekorps 

 

Godkjenning av sakslisten:  

 

1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter 

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

redaksjonskomite 

3. Leders tale 

4. Innkomne forslag 

5. Orientering om granskningsutvalg SOP 

6. Årsmelding for 2021 

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

8. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2021 

9. Budsjettforslag for 2023, herunder innstilling fra honorarutvalget 

10. Lederstipend 

11. Valg av vara til styret 

12. Valg av honorarutvalg 

13. Årets allmennlege 

14. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2023 

Vedtak: Sakslisten ble godkjent.  
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Godkjenning av forretningsorden 

Anne Mathilde Hanstad og Ole Arild Osmundnes gikk gjennom forretningsorden: 

 

 

1. Åpne møter  

Landsrådets møte er åpne for foreningens medlemmer, assosierte 

medlemmer og inviterte gjester. Media har adgang unntatt ved særskilte 

enkeltsaker som landsrådet måtte bestemme. 

Det er ikke anledning til å gjøre opptak/streame fra møtet uten at det er 

avtalt. 

2. Åpning  

Foreningens leder åpner møtet.  

3. Godkjenning av innkalling, valg av dirigenter  

Leder foretar navneopprop av landsrådets medlemmer ved møtestart.  

Leder anmoder om landsrådets godkjenning av innkallingen, og leder valg av 

dirigenter til å lede møtet. Dirigentene overtar møteledelsen.  

4. Forretningsorden  

Landsrådet godkjenner forretningsorden etter innstilling fra styret.  

5. Tale-, forslags- og stemmerett  

Tilstedeværende landsrådsrepresentanter har tale-, forslags- og stemmerett. 

Fremmøtte medlemmer har tale- og forslagsrett. Assosierte medlemmer har 

talerett. Inviterte gjester har talerett. 

 Styret har ikke stemmerett i saker som angår styrets disposisjoner bakover i tid, 

herunder årsmelding, regnskap, valg av valgkomite og ev mistillitsforslag mot 

styret eller styremedlem jf. vedtektene § 3-1-4, annet ledd nr. 4.  

6. Tellekorps  

Landsrådet velger tellekorps etter innstilling fra styret for nødvendig opptelling 

av avgitte stemmer etter dirigentenes beslutning om opptellingsmåte.  

7. Sakliste 

Dirigentene avklarer om det er bemerkninger til styrets forslag til sakliste 

herunder om det er saker utover de sakene styret har foreslått som landsrådet 

ønsker og sette på sakslisten. Dirigentene ber om godkjenning av sakslisten.  

Landsrådet vedtar så saksrekkefølge etter forslag fra dirigentene.  

8. Taletid 

Etter forslag fra dirigentene kan det innføres begrensning av taletid og av 

antall innlegg den enkelte kan fremføre til samme sak.  

9. Replikk  

Replikker rettes direkte mot siste ordinære innlegg. Det er ikke anledning til å 

tegne seg for replikk under replikkordskiftet. Det kan innføres begrensning av 

adgangen til replikkordskiftet.  
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10. Strek  

Når en sak ansees tilstrekkelig belyst, kan det settes strek for debatten til 

saken. Alle forslag til vedtak må ha vært fremmet før strek settes, og det er 

ikke anledning til å trekke forslag etter at strek er satt. Når strek er satt, 

refereres talerlisten. Dersom det fremkommer nye momenter under debatten 

etter at strek er satt, kan strek oppheves.  

11. Forslag  

A 

Forslag til vedtak skal leveres skriftlig til dirigentene snarest mulig og senest like 

etter det innlegg hvor forslaget er fremmet. Forslag til vedtak skal være 

undertegnet av forslagsstilleren.  

Forslag til vedtak kan alternativt sendes til af@legeforeningen.no snarest mulig 

og senest like etter det innlegg hvor forslaget er fremmet. 

 

B 

Redaksjonskomite  

Landsrådet bestemmer når redaksjonskomiteen trer i funksjon. 

Redaksjonskomiteen skal arbeide med det siktemål å fremme forslag til 

vedtak som kan bli vedtatt i landsrådet. I dette arbeidet skal det iakttas 

fremsatte forslag, samt innspill fra talerstolen. 

12.  Votering 

Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet, med mindre en 

av landsrådene ber om orientering og anbefaling til vedtak av styret. 

Dirigentene refererer alle innkomne forslag til vedtak før de tilkjennegir at 

saken er tatt opp til votering. Fra dette tidspunkt har ingen møtedeltakere 

krav på å få ordet til saken. Alle møtende landsråder kan stemme ved 

voteringer. Votering skjer som hovedregel ved stemmetegn, unntatt ved valg.  

13. Vedtak  

Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder 

dobbeltstemme. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall i ordinært 

landsrådsmøte. Landsrådet kan la saker avgjøres ved skriftlig avstemming.  

Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår årsmelding, 

regnskap og valgkomité, samt evt. mistillitsforslag mot styret / styremedlem.  

14. Valg  

Ved valg på styre og andre organ som landsrådsmøtet velger, skal det på 

stemmeseddelen oppføres like mange navn som antallet plasser som skal 

besettes. På stemmeseddelen skal det bare oppføres navn som er foreslått av 

valgkomitéen eller av et medlem under landsrådsmøtet og som ikke er trukket 

av forslagsstilleren før nomineringen er avsluttet. Foreslåtte kandidater må 

være forespurt og ha gitt sitt samtykke. 

 Valg av leder, nestleder og styremedlem gjennomføres i følgende rekkefølge: 

mailto:af@legeforeningen.no
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1. leder

2. nestleder

3. styremedlemmer

4. vara

Vedtak: Forretningsorden ble godkjent. 

Valg av redaksjonskomite:  

Vedtak: Elisabeth Stura (leder), Torstein Sakshaug og Ida Øygard Haavardsholm 

Valg av tellekorps: 

Vedtak: Tone Skoglund, Jon Ørstavik, Inger Marie Daffinrud og Silje Kristine Hals 

Valg av referent: 

Vedtak: Camilla Fagerholt 

3. Leders tale

Nils Kristian Klev sin tale ligger her. 

4. Innkomne forslag

Forslag fra Matthias Steffen Schulz 

"Dagens ordning med basis/per- capita tilskudd  overføres til fast, pensjonsgivende 

driftstilskudd tilsvarende statsavtalens pkt.  3.1.  

Staten utbetaler tilskudd direkte til leger med fastlegeavtale og legen innlemmes i 

statlig velferds- og pensjonsordning på lik vis som leger, ansatt i helseforetak mot at 

legen tilpliktes  å ivareta listeansvaret til en definert antall pasienter (Normtall).  

• Ved pålegg av kommunale  oppgaver avkortes listeansvaret tilsvarende og

Kommunen betaler lønn til lege samt tilsvarende vederlag av driftstilskudd til

staten.

• Deltakelse i Legevakt  gir rett til avspasering og ivaretas ved tilsvarende

listereduksjon dog uavkortet driftstilskudd . Beregning foretas som

gjennomsnittsberegning av vakthyppighet over  12 måneder.

Normtall skal justeres årlig i samme forhandling som normaltariff og statsavtalen 

forhandles og justeringer må gjenspeile oppgaveoverføring fra 

spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten.  

Kommunen skal dimensjonere antall fastleger , slik at befolkningsansvaret ivaretas og 

ha tilstrekkelig tilleggskapasitet for at pasientens rett til fastlegebytte ivaretas. 

Ved ubesatte  fastlegehjemler  skal kommunen bære  både drifts- og vikarkostnader 

i sin helhet for pasienter  på lister uten fastlege uten vederlag fra staten. Kommunen 

skal står fritt til å enten kjøpe  kapasitet hos etablerte fastleger utover deres normtall 

eller ansette vikarer.  

https://www.legeforeningen.no/contentassets/7a3a6e4c58eb4713bbb10a4830edb8ee/leders-tale-til-landsradet-2022.pdf
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Definisjoner: 

Normtall er antall pasienter på en fastleges liste ved full kurativ virksomhet. Den 

tilsvarer ved dagens  arbeidsmengde/oppfølgingsbehov ca 800- 900 pasienter." 

 

Vedtak: Forslaget ble oversendt styret.  

 

Forslag fra Ljiljana Popovic 

"Ønsker at dere snakker ang våres pensjon. 

 

Vi blir minste pensjonister i forhold til våres kolæger fra sykehus. 

 

Vi betaler mye skatt, ansetter folk, har ikke retighetr for firt betalt dager som sykehus 

lege har, plus de har 4 mnd permisjon hver 5.år. 

Jeg synes at det ikke er riktig. Mange sier at vi skal spare , men så mye vi kan ikke 

spare! 

 

I situasjon når det mangler allmennlege, og pandenier er ikke ferdig. Vi klager ikke at 

vi er slitne, som sykepleier gjør. Vi står og kjemper for våres pasienter. 

Ber at dere ta i hensyn denne forslagen og prøv for å kjempe at vi får det samme 

som sykehus leger." 

 

Vedtak: Forslaget ble oversendt styret.  

 

Forslag fra Farkad Abdal-Razzak 

"Sykemelding har blitt den største utfordring som fastlegen står overfor i sin hverdag . 

 

Jeg tror ikke noen som helst fastlege er interessert i Nav arbeid særlig sykemeldingen 

pga det har vært økende juks for å kreve sykemelding.  

 

Det har blitt helt vanlig at folk bestiller sykemelding når de vil og krever at fastlegen 

må bare akseptere det. 

Fastlegen i sin hverdag får mange personer som kommer med falske 

Plager for å kreve sykemeldingen og det har vært en tradisjon at fastlegen må 

akseptere dette misbruket. 

Hvis personen blir nektet sykemelding blir det ofte en ubehagelig diskusjon og i 

mange tilfeller en konflikt som fastlegen ikke ønsker å ha. 

Det har også vært veldig lav terskel for at personen som blir nektet sykemelding 

anklager fastlegen til tilsynsmyndighetene som behandler fastlege som alltid er 

skyldig . 

Dette ubehagelige arbeidet med sykemelding har blitt til en stor belastning for 

fastlegen noe som går utover faglig kvalitet for behandling for pasienter som riktig 

trenger hjelp. 

Det har også medført enormt økonomisk misbruk for landet. 

Nå er situasjonen blitt så kritisk at fastlegen må ha krig i hverdagen med folk som 

bare vil lure og jukse. 

Dette makter fastlegen ikke lenger og kan ikke jobbe på denne måte. 

Myndighetene bryr seg ikke om dette og vil ikke ta ansvaret for å finne en god 

løsning til denne problemstillingen . 

Dette arbeidet som fastlege gjør for NAV har blitt så problematisk slik at det er på 

tide at fastlegene og legeforeningen jobber sammen for å sette igang et godt tiltak 

for å endre dette. 

Vi vant blåreseptsaken med være modige og engasjerte og presset regjeringen til å 

fjerne overtredelsesgebyr . 
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Vi må nå jobbe sammen for å presse regjering for å endre lovverket for sykepenger 

slik at det blir mindre belastning for fastlegen. 

Regjeringen kan sikkert finne en løsning med enten avkorte sykepengene eller vedta 

karenstid eller et annet tiltak. 

 

Jeg mener Nav arbeidet i allmennmedisin er hoved årsak til rekrutteringsvanker i 

fastlegeordningen og hvis dette ikke endres kan 

Fastlegeordningen ikke reddes. 

 

På samme måte vi nektet å skrive blåresept for å fjerne overtredelsesgebyr kan 

fastlegene i samarbeid med legeforeningen nekte å utstede sykemelding i en 

periode  frem til regjeringen endrer lovverket for sykepenger slik at det blir mindre 

belastning for fastlegene. 

 

 

Jeg håper på at almmennlegeforeningen kan ta denne sak på alvor og jobber 

aktivt 

For å endre den." 

 

Vedtak: Forslaget ble oversendt styret.  

 

Forslag fra Kjetil Klungre:  

Styret i Allmennlegeforeningen skal, i samarbeid med Legeforeningen, starte 

arbeidet med å  

utarbeide konkrete forslag til endringar i alle avtaleverk, lovverk og liknande som 

regulerer  

fastlegeordninga og fastlegane sitt ansvar, plikter og rettar i dagens helsevesen. 

 

Døme på dette er: 

• Forskrift om fastlegeordning i kommunane 

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

• Rammeavtalen om fastlegeordninga (ASA 4310) 

• SFS 2305 («Særavtalen) 

 

Lista er ikkje uttømmande. 

 

Styret skal også planlegge for ein situasjon der fastlegeordninga i dagens form blir 

oppløyst så vel som å vurdere kva når Legeforeningen eventuelt ikkje kan anbefale 

sine medlemmar å delta i ordninga. 

 

Formålet vil vere å sikre gode og berekraftige økonomiske og faglege rammevilkår 

for fastlegane i ein situasjon der fastlegeordninga blir strukturelt endra, både for å 

gjere det attraktivt å vere fastlege så vel som å sikre at samfunnsmedisinske og 

samfunnsøkonomiske omsyn blir ivaretatt.  

 

Landsrådet forventar ikkje at styret i Allmennlegeforeningen deler resultatet av 

arbeidet med sine medlemmer, men styret bør ferdigstille dette arbeidet seinast til 

landsrådsmøtet i 2023 - og helst før dette, med tanke på den prekære situasjonen i 

dagens fastlegeordning. 

 

Forslaget ble oversendt redaksjonskomiteen, som la frem følgende forslag:  
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Styret i Allmennlegeforeningen skal vurdere konkrete forslag til endringar i relevant 

avtaleverk, lovverk og liknande som regulerer fastlegeordninga og fastlegane sitt 

ansvar, plikter og rettar i dagens helsevesen. 

 

Døme på dette er:  

• Forskrift om fastlegeordning i kommunane  

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven)  

• Rammeavtalen om fastlegeordninga (ASA 4310)  

• SFS 2305 («Særavtalen)  

Lista er ikkje uttømmande.  

 

Styret skal planlegge for ein situasjon der fastlegeordninga i dagens form blir 

oppløyst. Styret skal vurdere når Legeforeningen eventuelt ikkje kan anbefale sine 

medlemmar å delta i ordninga. 

 

Formålet vil vere å sikre gode og berekraftige økonomiske og faglege rammevilkår 

for fastlegane i ein situasjon der fastlegeordninga blir strukturelt endra, både for å 

gjere det attraktivt å vere fastlege så vel som å sikre at samfunnsmedisinske og 

samfunnsøkonomiske omsyn blir ivaretatt.  

 

Landsrådet forventar ikkje at styret i Allmennlegeforeningen offentleggjer resultatet 

av arbeidet. Styret bør gjere ferdig dei viktigaste delane av dette arbeidet til 

landsrådsmøtet i 2023. 

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 

Opprop fra Rune Burkeland-Matre: 

LIK ØKONOMISK KOMPENSASJON FOR SAMMENLIGNBARE LEGEPRAKSISDRIFT MED  

OFFENTLIGE DRIFTSAVTALER 

 

  Andre helsefagforbund er dyktige til å tallfeste sine lønnskrav & mål 

 

1.  Per capita tilskudd kr. 100,- pr pas pr mnd (for de første 1000 pas  

- likt for samsvarende privat legepraksisdrift med offentlig driftsavtale) 

 

2.  Likt konsultasjonshonorarer hos legespesialister med offentlig  

driftsavtale (Normaltariffen). 

 

3.   Legevaktsgodtgjørelse - fast timelønn - som andre liberale- &   

proffesjons yrker inkl overtidsgodtgjørelse og min 40 % godgjørelse for  

ubekvem arbeidstid (kveld/natt/helg) 

 

Møtetakst pr time fra  Normaltariffen (takst 14/14d) er kr.  

1.840,-  40 %  tillegg (kvelds/natt/helg)  kr 2.600,- pr time for aktiv  

legevakt. . 

 

4   Pensjonsoverføringer til SOP som medfører samme pensjon som  

Overleger i Sykehusforetak  (dvs ca 66 % av utbetalt sluttlønn). 

 

Nå har myndighetene & avtalemotpartene sulteforet og gitt oss  

allmennleger dårlige avtaler lenge nok ! 
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STÅ PÅ LANDSRÅDSMEDLEMMER - DERE MÅ MANE AF's STYRE og resten av DNLF  

til KAMP NÅ ! 

 

Vedtak: Oppropet ble vedtatt. 

 

Forslag fra Karin Frydenberg, Ellen Anita Fagerberg, Anton Rodahl, Morten Engzelius, 

Benny Adelved, Olav Thorsen, Kjell Daniel Sørli og Bente Thorsen: 

 

Allmennlegeforeningen /Norsk forening for allmennmedisin vil i 2022 – 2023 bidra til  

• å utvikle/beskrive rolle og kompetansebehov for fastleger i helsefellesskap 

• å arrangere kurs/work-shops for fastleger i helsefellesskap 

• å beskrive/eventuelt utvikle nettverk som fastleger i helsefellesskap kan inngå i 

for å kunne rådslå og finne støtte 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 

Forslag fra Sara Karlstad 

"Tittel: LIS 1 forsert forløp i allmennmedisin 

 

Forslag om at landsrådet i allmennlegeforeningen ber styret jobber for å se på måter 

å gi turnusventere som er fastlegevikar tellende tjeneste i allmennpraksis. Det er 

svært mange som venter på LIS 1. Hvis disse jobber 6-12 måneder i allmennpraksis 

med tilstrekkelige faglige rammer til å oppnå læringsmålene bør det godkjennes 

som distriktjeneste. Fastlegene som stiller opp som veileder og supervisor og praksisen 

bør få rett til å jobbe flere samtidig på listen." 

 

Dette vil kunne kutte køen av turnusventere betydelig samtidig som det ikke koster 

staten en krone. Det er mester-svenn læring. Det fremmer rekruttering til 

fastlegeordningen og opplæring i allmennmedisin og næringsdrift. Den gjør det mer 

attraktivt å være fastlegevikar enn å jobbe privat. Det avlaster fastlegene og gir oss 

rett til å velge en lis 1 som passer vår praksis, i de periodene vi har overskudd og lyst 

til dette. I motsetning til dagens ordning med fastlønn, tilskudd og hvor man forplikter 

seg til å ta imot hvem som helst og ikke kan velge hvilke perioder man ønsker en 

svenn. 

 

Ordningen bør kalles feks LIS 1 fordypning i allmennpraksis eller LIS 1 forsert 

allmennpraksis.  

 

Vedlegger mail fra ung lege som har jobbet 2.5 år i påvente av turnus, 1 år av dette 

hos meg, med ca 5000 pasientkonsultasjoner. Det er for meg uforståelig at hun påny 

skal ut i allmennpraksis, da hun allerede har langt mer erfaring enn denne tjenesten 

kan gi. Dette er unødvendig, dyrt for samfunnet og opptar en turnus plass som noen 

andre kan få. 

 

Det er ingen prinsipielle grunner til at man ikke kan ta allmennpraksis først. Det er helt 

vanlig å ha to tjeneste på sykehus, hvor rekkefølge ikke spiller noen rolle. Det er også 

vanlig med tredelt tjeneste med et ikke særlig relevant småfag feks anestesi. Når 

allmennmedisin er grunnpilaren i norsk helsevesen bør slik fordypning prioriteres og 

kunne taes før sykehustjeneste.  

 

Den legen som tar inn en slik LIS 1 i fordypning er faglig ansvarlig for forsvarlig 

supervisjon og veiledning av vedkommende." 
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Forslaget ble oversendt redaksjonskomiteen, som la frem følgende forslag:  

"Landsrådet i Allmennlegeforeningen ber styret undersøke muligheter for å gjøre 

tjeneste i allmennmedisin utført før LIS1 til tellende tjeneste i spesialistutdanningen i 

allmennmedisin." 

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 29 stemmer for og 27 mot.  

 

5. Orientering om granskningsutvalg SOP 

 

Anne Mathilde Hanestad fratrådte som dirigent da hun har sittet i SOP styret.  

 

Landsrådet 2021 vedtok følgende:  

 

"Landsrådet pålegger styret å nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide 

forslag til hvordan et granskningsutvalg bør organiseres. Arbeidsgruppen må 

ta stilling behovet for ekstern bistand og budsjett for en slik granskning. 

Landsrådet gir styret fullmakt til å starte opp arbeidet basert på 

arbeidsgruppens forslag innenfor en budsjettramme på 200.000,-."  

 

Styret nedsatte i 2021 samarbeid med førstelandsrådene en arbeidsgruppe for å se 

på organisering av arbeidet bestående av Odd Eilerås, Siw Fosheim, Martin 

Chapman og Nils Kristian Klev.  

 

Nils Kristian Klev orienterte om arbeidsgruppens arbeid, og la frem mandatet til 

granskningsutvalget:  

 

Mandat SOP granskningsutvalg 

Formålet 

Landrådet i Allmennlegeforeningen har vedtatt at det skal nedsettes et 

granskningsutvalg som skal gjennomgå endringen i SOP i 2008 hvor leger autorisert 

etter 1.1.93 mistet retten til alderspensjon.  

 

Vedtaket lyder som følger:  

"Landsrådet pålegger styret å nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag 

til hvordan et granskningsutvalg bør organiseres. Arbeidsgruppen må ta stilling 

behovet for ekstern bistand og budsjett for en slik granskning. Landsrådet gir styret 

fullmakt til å starte opp arbeidet basert på arbeidsgruppens forslag innenfor en 

budsjettramme på 200.000,-." 

 

Formålet er å få klarlagt bakenforliggende årsaker til vedtektsendringen og 

konsekvensen for Allmennlegeforeningens medlemmer.  

 

Oppgaver 

Arbeidsgruppen må innhente nødvendig dokumenter fra relevante parter som SOP, 

myndigheter og Legeforeningen. Det skal utarbeides en rapport som legges frem for 

Landsrådet 2023. Det må oppsummeres hvilke konsekvenser endringene av 

vedtektene fikk for medlemmer autorisert før og etter 1.1.93 med spesielt fokus på 

leger autorisert mellom 1993 til 2008. 

 

Utvalget skal 

• redegjøre for opprettelsen av SOP, avtalen med staten og avsetningene 

• redegjøre for hva som ligger av ansvar og rettigheter i ordningen med SOP 

som en stiftelse  

• se på bakenforliggende årsaker til endringene i avsetningene til fondet på 90-
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tallet og hvordan Aplf og Legeforeningen forhold til dette 

• avklare når det ble klart at økonomien i SOP-fondet ikke var bærekraftig i 

forhold til vedtektene 

• se på vurderingene som ble gjort internt i SOP og i Legeforeningen gjennom 

høringsrunder og involvering frem til vedtektene ble endret i 2008  

• se på hvilke rettslige og faktiske vurderinger som ble gjort av alternativer før 

vedtektsendringene 

• se konsekvensene innføringen av fastlegeordningen i 2001 med langt flere 

næringsdrivende fastleger enn tidligere fikk for SOP og i hvilken grad dette var 

vurdert i forkant 

• gå gjennom informasjonen som ble gitt til medlemmene i forbindelsene med 

endringene av pensjonsrettigheter og når reglene for samordning med annen 

pensjonssparing ble endret 

• innhente dokumentasjon på hvordan økonomien i fondet er i dag og hvilke 

forpliktelser fondet har til fremtidige pensjoner, hva som går til avbruddsytelser 

og hvilke behov det er for nødvendige avsetninger fremover for å 

opprettholde disse 

 

Myndighet 

Utvalget har ingen formell beslutningsmyndighet utover oppdraget og skal holde 

styret i Allmennlegeforeningen løpende oppdatert om arbeidet og fremdriften. 

Kontakt med myndigheter må gå via leder i Allmennlegeforeningen. 

 

Arbeidsmåte 

Styret i Allmennlegeforeningen nedsetter utvalget og utpeker leder. Utvalget avtaler 

selv arbeidsform og møtefrekvens.  

 

Ressurser og finansiering 

Allmennlegeforeningens sekretariat bistår i arbeidet. Det er avsatt et budsjett på 

200.000, - til utvalgets utgifter. Deltagere honoreres i tråd med regler for honorering 

av tillitsvalgte. 

 

 

6. Årsmeldingen for 2021  

 

Anne Mathilde Hanstad og Ole Arild Osmundnes gikk gjennom årsmeldingen.  

 

Vedtak: Årsmeldingen ble vedtatt.  

 

 

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

 

Marit Karlsen la frem styrets forslag til arbeidsprogram for perioden 1. september 2021 

– 31. august 2023:  

 

 Allmennlegeforeningens arbeidsprogram 2021 – 2023  

  

FASTLEGEORDNINGEN MÅ REDDES  

Allmennlegeforeningen vil jobbe for en riktig dimensjonert allmennlegetjeneste med 

gode arbeidsvilkår for legene. Det må være tid og rammer til god 

pasientbehandling og faglig utvikling.  

  



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 
  - 12 - 

Vår viktigste prioritet i perioden er å jobbe for at fastlegeordningen videreføres med 

rammebetingelser som gjør det attraktivt å jobbe som allmennlege i 

kommunehelsetjenesten. Først da vil vi klare beholde dagens leger og sikre 

rekruttering av nye. For å få til dette må:  

  

• Arbeidsbelastningen reduseres. Alle legens oppgaver må tas med i 

beregning av arbeidstid.  

• Listelengden reduseres. Det forutsetter at basistilskudd og 

aktivitetsbasert finansiering bedres slik at næringsmodell kan videreføres 

med redusert arbeidsbelastning uten tap av inntekt. Samtidig vil bedre 

basisfinansiering gi større valgfrihet mellom driftsformer.   

• Legevakt ikke være unntatt arbeidsmiljøloven uten at det sikres bedre 

vernebestemmelser for arbeidstid.   

• Fastlegene involveres i kommunalt plan- og systemarbeid og arbeidet 

må honoreres på tilsvarende nivå som tverrfaglige møter eller møter med 

NAV.  

• Avsetningene til syke- og avbruddsytelsene gjennom SOP styrkes.  

  

OVERSIKTLIG OG FORUTSIGBARE ALIS-LØP  

Mange leger opplever spesialiseringsløpet i allmennmedisin som uoversiktlig, 

ustrukturert og uforutsigbart. Allmennlegeforeningen vil jobbe for at 

utdanningsløpene blir mer oversiktlige og forutsigbare ved at:  

  

• Alle nye ALIS får utdanningsplan ved oppstart.  

• Nasjonal ALIS ordning må sikre ALIS like rettigheter og muligheter.  

• ALIS gis valgfri driftsform ved inngåelse av ALIS-avtale.  

• ALIS-kontorene må kunne gi tilstrekkelig støtte til kommunene.  

• Det er tilstrekkelig kapasitet i veiledningsgrupper.  

• Veiledning og supervisjon må honoreres.  

  

ARBEIDSTIDSVERN PÅ LEGEVAKT  

Arbeidsbelastningen med legevakt er for høy i mange kommuner. Kommunene har i 

dag mulighet til å pålegge legene nærmest ubegrenset antall legevakter, og i små 

kommuner blir det for legene svært mange timer å dekke opp på kveld, natt og 

helg i tillegg til en allerede mer enn full arbeidsuke.   

  

AF vil jobbe for:  

• Attraktiv fastlønn på legevakt.  

• Bedre vernebestemmelser slik at leger ikke kan pålegges uforsvarlig 

stor arbeidsbelastning.  

• At legevaktslegen ikke skal være alene på legevakten, det må være 

annet personale tilstede.   

  

ØKT TILGJENGELIGHET FOR MEDLEMMENE  

Allmennlegeforeningen skal oppleves relevant for alle medlemmer og være 

tilgjengelig for alle tillitsvalgte.   

AF vil jobbe for at:  

  

• Alle medlemmer har AF-tillitsvalgt i sin kommune eller arbeidsplass.   

• Informasjonspakken som sendes alle nye tillitsvalgte videreutvikles.  

• Nettsiden for tillitsvalgte videreutvikles og at det etableres en felles 

digital plattform for lokale tillitsvalgte, tilsvarende det en har for 1. 

landsråder i Teams.  
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• AFs nettsider får en “ofte stilte spørsmål og svar” side for alle 

medlemmer.   

• Fastlegen.no videreføres under AFs egne nettsider som en 

informasjonsside om fastlegeordningen med relevant informasjon for 

allmennheten.   

 

Gisle Roksund la frem følgende forslag: 

"Dersom statsbudsjettet for 2023 ikke viser seg å gi en tilfredsstillende finansiering av 

FLO, ber Landsrådet styret vurdere å innkalle til et ekstra landsråd i løpet av høsten 

2022." 

 

Nils Kristian Klev sa at styret støtter forslaget, og det ble ikke stemt over forslaget da 

forslagstiller var fornøyd med svaret.  

 

Sara Karlstad, Pernille Willersrud Pojan Dehnavi la frem følgende forslag:   

"Vi ønsker at styret utreder alternativer for fastleger som vil gå over til helprivat drift, 

som en plan B hvis fastlegeordningen kollapser." 

 

Forslaget ble endret til:  

"Vi ønsker at styret utreder alternativer for fastleger som vil gå over til helprivat drift, 

som en plan B hvis fastlegeordningen kollapser." 

 

Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt.  

 

Vedtak: Arbeidsprogrammet ble vedtatt.  

 

8. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2021 

 

Nils Kristian Klev gikk gjennom regnskapet for 2021.  

 

Vedtak: Regnskap for Allmennlegeforeningen, som viser et årsoverskudd på kr 3 912 

736,- godkjennes og fastsettes som foreningens regnskap for 2021.  

Forslag til disponering av årsresultat: 

 

Årets overskudd på kr 3 912 736 overføres til annen formålskapital.  

 

 

9. Budsjettforslag for 2023, herunder innstilling fra honorarutvalget 

Honorarutvalget for Allmennlegeforeningen består av Børge Winther (leder), Rune 

Burkeland-Matre, og Bodil Aasvang Olsen. 

 

Rune Burkeland-Matre la frem honorarutvalgets innstilling: 

 

Honorarutvalgets innstilling: 

 

1. Lederhonorar  

Honorarutvalget foreslår at leder for AF honoreres med et personlig honorar på 20G  

ved fullt frikjøp og en forholdsmessig reduksjon ved mindre grad av frikjøp. Et 

eventuelt sentralstyrehonorar fastsatt og betalt av Legeforeningen kommer i tillegg. 

Honoraret avkortes ikke ved sykdomsfravær. 
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Leder i AF gis en etterlønn på 1G per år i embetet for nødvendig faglig oppdatering 

etter endt periode. Utvalget viser her blant annet til krav om obligatorisk 

resertifisering av spesialitet i allmennmedisin hvert 5. år.  

  

AF dekker utgifter til leie av leilighet av en «rimelig standard» i Oslo til leder som bor 

så langt unna Legenes Hus i Oslo at det er uhensiktsmessig å reise til og fra egen 

bolig hver dag. Leder som bor så langt unna Legenes hus at det er uhensiktsmessig å 

reise til og fra egen bolig hver dag, og som derfor velger å investere i egen bolig i 

Oslo, gis en utgiftskompensasjon tilsvarende 1G per år han eller hun bor i 

boligen/leiligheten og samtidig er AF s leder.  

  

2. Honorar nestleder og styremedlem 

2.1 Styrehonorar 

Vi foreslår videre at nestleders honorar holdes uendret på 1,9G samt at øvrige 

styremedlemmers styrehonorarer videreføres tilsvarende 0,5G.  

  

2.2 Honorar når nestleder og styremedlem gjør oppdrag for AF: 

2.2.1 For næringsdrivende:  

Praksiskompensasjon for alle andre tillitsvalgte enn foreningens leder, som utfører 

oppdrag for foreningene, er for hel dag salærtakstenes timesats * åtte timer + 15% 

og for halv dag salærtakstenes timesats * fire timer + 15%. For kortere møter gis per 

påbegynt time inntil 8 timer per dag som gir en bedre differensiering avhengig av 

møtets varighet. Reisetiden medregnes for fysiske møter. 

2.2.2 Fastlønn uten bonus: 

Styremedlemmer som tar fri i henhold til hovedavtalen, og således får dekket lønn i 

tolv dager har ikke rett på kompensasjon. Ved fravær utover 12 dager dekkes 

lønnstapet etter dokumentasjon fra arbeidsgiver.  

Må den ansatte avspasere får styremedlemmet utbetalt en praksiskompensasjon 

tilsvarende næringsdrivende, men med halv sats.  

2.2.3 Fastlønn med bonus: 

Det betales for gjennomsnittlig bonus beregnet ut fra de 12 siste månedene 

begrenset oppad til en halv praksiskompensasjon per dag. Dersom legen ikke har 

jobbet på disse vilkår i alle de siste 12 måndene, gjøres det en skjønnsmessig 

vurdering.  

Styremedlemmer som tar fri i henhold til hovedavtalen, og således får dekket lønn i 

tolv dager har ikke rett på kompensasjon utover dekning av bonustap. Ved fravær 

utover 12 dager dekkes lønnstapet etter dokumentasjon fra arbeidsgiver.  

Må den ansatte avspasere får styremedlemmet utbetalt en praksiskompensasjon 

tilsvarende næringsdrivende, men med halv sats.  

3. Honorar til andre tillitsvalgte som utfører oppdrag for AF 

Praksiskompensasjon for alle andre tillitsvalgte enn foreningens ledere og styrets 

medlemmer, som utfører oppdrag for foreningene, er for hel dag salærtakstenes 

timesats * åtte timer + 15% og for halv dag salærtakstenes timesats * fire timer + 15%. 

For kortere møter gis per påbegynt time inntil 8 timer per dag som gir en bedre 

differensiering avhengig av møtets varighet. Reisetiden medregnes når fysiske møter 

blir mulig. 
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4. Møtegodtgjørelse  

Det gis godtgjørelse for deltakelse på møter i Allmennlegeforeningen regi. 

Godtgjørelsen omfatter de samme medlemmer som nevnt ovenfor og er tilsvarende 

Legeforeningens møtegodtgjørelse (i 2022 utgjør det kr 895,- per møtedag). Det 

utbetales ikke møtegodtgjørelse sammen med praksiskompensasjon og 

møtegodtgjørelse utbetales kun i forbindelse med møter utenom ordinær arbeidstid 

og ikke i kombinasjon med betalte verv. 

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 

Nils Kristian Klev la fram styrets forslag til budsjett for 2023. 

 

Vedtak:  

 

1. Styrets forslag til budsjett for 2023 ble vedtatt med et tillegg på kr 500 000,-  til 

informasjon og kommunikasjon  

2. Det gis praksiskompensasjon og utgiftsdekning til Allmennlegeforeningens 

styre, satsen følger av vedtaket til landsrådet i forbindelse med 

honorarutvalgets forslag  

3. Praksiskompensasjon til de som har krav på slik kompensasjon fra 

Allmennlegeforeningen tilsvarende praksiskompensasjon til styret  

4. Praksiskompensasjon må kreves snarest mulig og senest innen fire måneder 

etter at kravet oppstod  

5. Kontingent for assosierte medlemmer utskrives med kr 925,- for 2023  

6. Landsrådsmøtefastsatt kontingent utskrives ordinære medlemmer med kr 

400,- for 2023  

7. Det avsettes kr 25 000,- til hver av AFs representanter i forhandlingene i 2023 

for normaltariffen og eventuelle forhandlinger av rammeavtalene om 

fastlegepraksis i fastlegeordningen i KS området og Oslo samt særavtalen 

mellom KS og Legeforeningen som kompensasjon for merarbeid og tapt 

fortjeneste til forhandlingsprosessen 

 

10. Lederstipend 

 

Christine Agdestein la frem evaluering av lederstipend.  

 

Lederstipend 

År  Hvor mange søkte Hvor mange fikk innvilget Hvor mange fikk utbetalt 

2017 1 1 0 

    

2018 3 1  

    

2019 2 2 2 

    

2020 2 0 0 

    

2021 3 3 0 
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Christine Agdestein la frem styrets forslag til endringer av vedtektene for 

lederstipendet:  

Lederstipendet er et tilbud til medlemmer av Allmennlegeforeningen: 

• Det utlyses etableres årlige lederstipend på inntil 25 30 000 kroner. Maksimal 

samlet tildeling pr år er begrenset til 100  120 000 kroner. 

• Stipendet utlyses en gang årlig og tildeles av AFs styre. 

• Stipendet tildeles medlemmer av AF. 

• Stipendet utbetales etter gjennomført ledelsesutdanning på masternivå. 

Stipendet utbetales etter gjennomført ledelsesutdanning på masternivå 

tilsvarende minst 60 studiepoeng. Studiet må være påbegynt innen et år etter 

tildelingen og fullføres senest tre år etter oppstart. Om kandidaten ikke kan 

vise til gjennomført utdanning innenfor denne tidsrammen går midlene tilbake 

til fondet og lyses ut på ny i tillegg til rammen på 120 000 kroner per år. 

• Stipendet tildeles for å dekke dokumenterte utgifter til utdannelsen dog ikke 

tap ved fravær fra praksis. Dokumentasjon på utgiftene må sendes før 

utbetaling. 

• Søkeren må sende med en bekreftelse på at søkeren har søkt støtte fra 

kommunen kommunen er søkt om støtte, og kopi av svar på søknaden. 

• Stipendene belastes AF-fondet. 

Marte Kvittum Tangen la frem følgende forslag:  

"Foreslår at kroneverdien erstattes med G-verdi: 0,3 G og 1,2 G.  

 På vedtakstidspunktet." 

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 

 

 

11. Valg av vara til styre til 31. august 2023 

 

Ole Arild Osmundnes la frem valgkomiteens forslag til tredje vara til styre etter at 

Nina Wiggen har trukket seg:  

 

 

Atif Ikram Chaudhry, fastlege ved Kalbakken Legegruppe og 1. landsråd Oslo 

 

Vedtak: Lise Birthe Figenschau rykket opp som andre vara og Atif Ikram Chaudhry 

ble valgt til tredje vara til styret.  

 

12. Valg av honorarutvalg 
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Ole Arild Osmundnes la frem valgkomiteens forslag til honorarutvalg for perioden 

2022 - 2024:  

 

Rune Burkeland Matre - leder 

Else Worren Nygård   - medlem 

Eli Øvstedal – medlem 

 

Lars Christian Lervik la frem følgende forslag til medlem av honorarutvalget:  

Yasin Adil. 

 

Eli Øvstedal trakk seg som forslag til medlem av honorarutvalget.  

 

Vedtak:  

Honorarutvalg 2022 - 2024 

Rune Burkeland Matre - leder 

Else Worren Nygård - medlem 

Yasin Adil - medlem 

 

13. Årets allmennlege 

 

Årets priskomite har vært: Siw Fosheim, Elisabeth Stura, Bernard Holthe og Hans-

Christian Myklestul.  

 

Hans Christian Myklestul fortalte at prisen årets allmennlege 2022 ble tildelt Kaveh 

Rashidi for hans innsats for allmennmedisinen! Prisvinneren kunne dessverre ikke 

være tilstede under landsrådsmøtet, og prisen ble utdelt på Legenes hus i ettertid.  

 

 
 

Nominasjonen ble begrunnet med:  

Jeg ønsker å foreslå kollega Kaveh Rashidi for Allmennlegeprisen 2022, for hans 

innsats for allmennmedisinen. Han er en tydelig stemme i offentlighete, og viser hvor 

viktig og spennende allmennlegens rolle er - rett og slett en prestisjeøkning og 

bevisstgjøring for yrket. Han kommuniserer og bruker det brede og forebyggende 

perspektivet til allmennleger gjennom TV, podkast og flere bestselgende bøker - inkl 

en barnebok som forklarer kroppen til barn i 2022. Han har så vidt jeg vet ikke vunnet 

noen priser tidligere, og det er på høy tid at han får denne oppmerksomheten. Når 

man tenker "landets fastlege" i samfunnet så føler jeg på mange måter Kaveh har 

tatt denne rollen nå og representerer yrket. 

 

I tillegg går han litt mot strømmen av fastleger som kaster inn håndkleet, og har de 

siste årene fullført spesialitet, veileder yngre leger og etablert en praksis i Oslo. Han er 

aktiv i foreningen med medlemskap i faggruppen for MUPS, og viser i det hele tatt 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/allmennlegeforeningen/nyheter/arets-allmennlege/
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hvordan jeg synes fremtidens allmennleger kan og bør være som allsidige 

mennesker som kombinerer familieliv og arbeidsliv og blir de viktigste og 

fundamentet i helsevesenet. Han er også en motivasjon for yngre kolleger å gå inn i 

yrket, noe som virkelig er viktig i fastlegekrisen vi nå ser. 

 

 

 
 

 

15. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2023 

 

Førstelandsråden i Hordaland Elisabeth Stura ønsket velkommen til Bergen i uke 19 i 

2023. Kurs i helsepolitikk blir 9. mai 2023 og landsrådsmøtet 10. mai 2023.  


