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Godkjent 19. juni 2014 
 

 

 

 

 

REFERAT FRA ORDINÆRT LANDSRÅDSMØTE I  

ALLMENNLEGEFORENINGEN  

2014 
 

Dato:   Torsdag 8. mai 2014 kl 13 – 18.00.  

 

Møtested:  Quality Hotel Expo Fornebu 

 

Landsråder som var til stede:  

Østfold: Jørn Gilberg, Anja Leucht, Tore Grønlund Moen, Lise 

Anett Nohr og Robert Jozsef L Magnusson. 

Akershus: Geirr Halvor Setekleiv, Gjertrud Lødøen og Rune 

Burkeland-Matre 

Oslo: Bjørn Sletvold, Erik Ytterborg, Hanne Moen Undlien, Rune 

Aakvik, Fuk Tai Poon Sundvor, Arne Olav Fagermoen, 

Maren Gjerdåker, Ole Henrik Øyum, Tove Gridset og Ellen 

Anita Fagerberg.  

Hedmark: Martin Chapman, Marte Sophie Kvittum Tangen, Line 

Boym og Jonas Patric Riemann. 

Oppland: Siw Odden Fosheim, Frode Oosterling og Karin 

Frydenberg og Bård Engen Husteli. 

Buskerud: Nils Kristian Klev, Helge Anders Feet, Ingunn Idsø Deinboll, 

og Olav Aanstad. 

Vestfold: Artur Jacek Smet, Gerd-Synne Tveito Eidnes, Arne 

Bredvei, og Carlo David Schebesta. 

Telemark:   Per Hoff, Gisle Roksund og Lars Joakim Fleischer   

Aust-Agder:   Bodil Aasvang Olsen og Olav Bentzen 

Vest-Agder: Anne Sissel Sørensen, Ole Edvard Strand og Alf Petter 

Hunn  

Rogaland: Ole Arild Osmundnes, Jan Robert Johannessen, Aslak 

Sigurd Bråtveit, Kjell-Ivar Glette, Målfrid Holmaas Bjørgaas, 

Bjarte Sørensen, Lars Petter Christersson og Lars Johan 

Tveit 

Hordaland: Øivind Wesnes, Niels Saaby Hansen, Dunja Marit Torster, 

Sveinung Gangstø, Knut-Arne Wensaas og Torgeir Hoff 

Skavøy  

Sogn og Fjordane:  Ronny Cassells og Annelise Skeie  

Møre og Romsdal: Nataliya Overå, Stian Endresen, Bjarne Storset og Jørn 

Tunheim Kippersund  

Sør-Trøndelag: Eli Øvstedal, Marte Walstad, Peter Christoph Bräunlich 
og Eli Crozier 

Nord-Trøndelag: Børge Winther, Sunniva Jansdotter Nydahl Rognerud og 

Randi Beate Sjøvoll  

Nordland:   Laila Didriksen 

Troms: Anton Giæver, Lars Andreas Nesje og Elisabeth 

Kristoffersen 

Finnmark:    Marit Karlsen   
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Fra styret:  

Kari Sollien, Ivar Halvorsen, Bjørn Nordang, Ole Henrik Krat Bjørkholt, Tone Dorthe 

Sletten, Egil Johannesen og Kirsten Rokstad 

 

Observatør: Marit Hermansen. 

 

Referent: Kjartan Olafsson og Camilla Fagerholt Storli 

 

Kari Sollien ønsket velkommen og foretok navneopprop. Det var 74 

stemmeberettigede landsråder til stedet og syv fra styret. 

 

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter 

 
Godkjenning av innkalling: 

o Program og påmeldingsmuligheter ble sendt medlemmene 31. januar 201  

o Landsrådsmøtet ble annonsert i Tidsskriftet nr 5/2014 av 11. mars 2014  

o Innkalling ble sendt medlemmene 8. mai 2014 

 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.  

 

Valg av dirigenter:  

Vedtak: Anne Mathilde Hanstad og Svein Aarseth ble valgt til dirigenter. 

 

 

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

tellekorps 

 
Godkjenning av sakslisten: 

Følgende saksliste var sendt medlemmene:  

1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter 

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

3. Leders tale 

4. Forslag til endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter  

5. Dreiebok for oppstart av praksis ved utvalget for allmennleger i spesialisering - 

ALIS  

6. Innkomne forslag  

7. Årsmelding for 2013 

8. Arbeidsprogram for perioden 1. september 2013 – 31. august 2015  

9. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2013 

10. Budsjettforslag for 2015, herunder innstilling fra honorarutvalget 

11. Valg av honorarutvalg 

12. Utdeling av årets Allmennlegepris 

13. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2015 

 

Vedtak: Saklisten ble godkjent  

 

Godkjenning av forretningsorden:  

Følgende forretningsorden var sendt medlemmene:  
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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. 

2. Åpning  

Foreningens leder åpner møtet.  

3. Godkjenning av innkalling, valg av dirigenter  

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

dirigenter.  

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 kan gis talerett etter landsrådets bestemmelse. 

6. Tellekorps  

Landsrådet velger tellekorps etter innstilling fra styret for nødvendig opptelling 

av avgitte stemmer etter dirigentenes beslutning om opptellingsmåte.  

8. Sakliste 

Dirigentene avklarer om det er bemerkninger til styrets forslag til sakliste og ber 

om godkjenning av denne. Landsrådet vedtar så saksrekkefølge etter forslag 

fra dirigentene.  

9.  Taletid 

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

antall innlegg den enkelte kan fremføre til samme sak.  

10. 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.  

11. 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.  

12. Forslag  

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.  
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13.  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.  

14. 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.  

15. 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. 

Vedtak: Forretningsorden ble godkjent.  

 

Valg av tellekorps: 

Vedtak: Karin Wallin, Anne Ormshammer, Tor Carlsen og Bente Mjølstad ble valgt til 

tellekorps 

 

Valg av referenter: 

Vedtak: Camilla Fagerholt Storli og Kjartan Olafsson ble valgt som referenter.  

 

Presidenten i Legeforeningen Hege Gjessing hilste landsrådet. Gjessing trakk særlig 

frem samarbeidet med myndighetene, opprettelsen av senter for kvalitet i 

legekontor (SKIL), reservasjonssaken og utviklingsplanen. 

  

3. Leders tale 

 

I sin tale til Allmennlegeforeningens landsråd la Kari Sollien vekt på den store 

aktiviteten i foreningen, og at Allmennlegeforeningen er ønsket som 

samarbeidsparter i mange saker. Sollien trakk videre frem reservasjonssaken, 

endringer i primærhelsetjenesten fremover, det viktige samarbeidet med 

Norsk forening for allmennmedisin, opprettelsen av Senter for kvalitet i 

legekontor, arbeidet med sentral forbundsvis særavtale mellom KS og 

Legeforeningen, inntekts- og kostnadsundersøkelsen og Helsedirektoratets 

arbeid med spesialitetsutdanningen i allmennmedisin. Sollien viste videre til at 

det må rekrutteres flere leger til primærhelsetjenesten for å få god nok 

kvalitet på legevaktstjenesten og at det er behov for betydelig satsning på 

helsetjenesten i kommunene. «Vi må få incentiver som stimulerer til 
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listereduksjon uten at det går på bekostning av kvaliteten på legekontoret» 

sa Sollien når hun snakket om dagens finansieringssystem som ikke legger til 

rette for at listelengden til fastlegene reduseres med det formål at fastlegene 

skal levere flere og bedre tjenester. Hun la videre vekt på arbeidet med 

arbeidsvilkårene for allmennleger i spesialisering – og viste til 

Allmennlegeforeningens og Norsk forening for allmennmedisins utvalg for 

allmennleger i spesialisering – ALIS. I utviklingsplanen er det foreslått viktige 

tiltak for å bedre fastlegeordningen fremover. Samtidig er arbeidet gjennom 

Akademikernes utvalg for næringsdrivende viktig for å bedre 

næringsdrivendes rettigheter. Endelig ble det orientert om Helse- og 

omsorgsdepartementets arbeid med stortingsmelding om 

primærhelsetjenesten, og at sentralstyret har pekt ut styrket legetjeneste i 

kommunen som en av sine satsningsområder. «Jeg mener vi i Norge bør ha 

som ambisjon om å bygge verdens beste primærhelsetjeneste, og den bør 

bygge på fastlegeordningen» avsluttet Sollien med.  

 

Talen er i sin helhet lagt på Allmennlegeforeningens hjemmesider. 

 

Det ble åpnet for debatt. 

 

 

4. Forslag til endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter 

 

Utkast til reviderte vedtekter samt høringsbrev og eksempler på 

mandatfordelinger var vedlagt innkallingen. 

 

Trond Egil Hansen redegjorde for arbeidet med gjeldende vedtekter, og 

hvorfor det er hensiktsmessig med revidering av vedtekter.  

 

Trond Egil Hansen foreslo at følgende endring i utkastet til reviderte vedtekter: 

«§ 3-4-4 første ledd:   
Styret skal ivareta foreningens internasjonale interesser i nært samarbeid med 

de oppnevnte representantene til de ulike internasjonale organisasjonene og 

i kontaktmøte minst annethvert år mellom representantene, styret i Norsk 

forening for allmennmedisin, styret i Allmennlegeforeningen og Norsk forening 

for allmennmedisins oppnevnte representanter i internasjonalt arbeid. 

Allmennleger som representerer Legeforeningen internasjonalt kan også 

inviteres til kontaktmøtet.» 

 

Vedtak: forslaget til endring i § 3-4-4 ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag fra Bjørn Sletvold:  

«§ 3-1-1 Landsrådets sammensetning 

Beholdes, men grunntallet økes til 150» 

 

Vedtak: 56 for styrets forslag mot 23 for Sletvold forslag.  

 

Vedtak:  

Reviderte vedtekter ble enstemmig vedtatt. 

 

https://legeforeningen.no/PageFiles/177092/leders%20tale.pdf
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5. Dreiebok for oppstart av praksis ved utvalget for allmennleger i 

spesialisering - ALIS 

 

 

Robert Burman og Ole Henrik Krat Bjørkholt redegjorde for utvalget for 

allmennleger i spesialiserings arbeid med dreiebok for oppstart av praksis..  

 

De gikk gjennom dreieboken som er å finne på hjemmesiden til 

Allmenlegeforeningen.  

 

6. Innkomne forslag 

 

Innkommet forslag 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.» 

 

Forslaget ble oversendt styret. 

 

7. Årsmelding for 2013 

 

Årsmeldingen var sent medlemmene før møtet. Dirigentene gikk gjennom 

årsmeldingen.  

 

Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt. 

 

8. Arbeidsprogram for perioden 1. september 2013 – 31. august 2015 

 

Ivar Halvorsen gikk gjennom arbeidsprogrammet.  

 

http://legeforeningen.no/yf/Allmennlegeforeningen/ALIS/
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Arbeidsprogrammet fokuserer på økt rekruttering til allmennmedisin og bedre 
struktur på spesialiseringsløpet. En annen hovedsatsing er på allmennlegens rolle 

i kommunen.  

 

På foreningens tariffkonferanse 16. og 17.oktober ga førstelandrådene tilslutning 

til styrets forslag til arbeidsprogram for perioden. Arbeidsprogrammet fokuserer 

på økt rekruttering til allmennmedisin og bedre struktur på spesialiseringsløpet. En 

annen hovedsatsing er på allmennlegens rolle i kommunen. Kommunens behov 

for legetjenester utover fastlegeordningen må ikke uthule fastlegeordningen eller 

tømme den for personellressurser. Legevakten er et forsømt område i 

kommunehelsetjenesten. Legevakt er derfor også et viktig punkt på 

arbeidsprogrammet.  

 

Arbeidsprogram for Allmennlegeforeningens styre 2013-2015  

Opptrappingsplan for fastlegeordningen er AFs mest sentrale policydokument. 

Gjennomføring av opptrappingsplanen vil bedre pasientsikkerheten og 

kvaliteten på utredning og behandling.  

 

Rekruttering  

o Det må bli enklere å etablere seg som fastlege. Kommunene har ansvaret, 

og må bruke positive virkemidler som for eksempel fast lønn, etableringsstøtte 

og veiledning  

o Spesialistutdanningen må bli mer strukturert og effektiv blant annet gjennom 

å sikre tilgang til utdanningsstillinger i sykehus.  

 

Allmennlegenes rolle i kommunen  

o Det må være samsvar mellom oppgaver og ressurser både i fastlegepraksis 

og i kommunale stillinger.  

o Kommunalt akutt døgnopphold må ikke etableres uten forsvarlig 

legetjeneste.  

o Ansettelse av fastleger i annet allmennmedisinsk arbeid i kommunen skal 

baseres på frivillige avtaler, ikke pålegg  

o Ved arbeid for kommunen inkludert legevakt, skal fastleger få dekket sine 

reelle løpende utgifter.  

o Fastleger skal delta i utvikling og drift av fastlegeordningen og 

samhandlingsreformen lokalt, herunder delta i kommunens forhandlinger 

med helseforetaket. Kommunen må avsette budsjettmidler til frikjøp av 

fastleger til dette arbeidet.  

o God drift av LSU og ALU er avgjørende. LSU og andre kommunale 

samarbeidsmøter skal honoreres tilsvarende takst 14.  

o Næringsdrift er viktigste driftsform for fastleger. AF vil lage et policydokument 

om temaet.  

o Individuelle legeundersøkelser som i dag utføres på helsestasjon og i 

skolehelsetjenesten, må gjøres hos egen fastlege.  

o Det bør etableres meritterende lederutdanning for leger i 

kommunehelsetjenesten  
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Legevakt  

o Organiseringen av legevakt må forbedres. Styret vil utarbeide et 

policydokument med fokus på kvalitetsstandarder og rammevilkår tilpasset 

variasjon i demografi og geografi.  

o Ved beregning av total arbeidstid må alle fastlegens arbeidsoppgaver 

medregnes, også den arbeidstiden som utføres som selvstendig 

næringsdrivende.  

o Ved behov for hvile etter vakt må legen få dekket reelle driftskostnader.  

o Vaktarbeid som medfører mer enn 200 beregnede aktive vakttimer i året, skal 

ikke kunne pålegges.  

 

Samarbeid med NAV  

o Lokale samarbeidsmøter med NAV gjennomføres på dagtid og honoreres 

tilsvarende takst 14.  

 
IKT  

o Et nødvendig EPJ-løft og utvikling av bedre elektronisk samhandling er helt 

avgjørende for pasientsikkerhet og kvalitet. Dette må finansieres av staten.  

 

 

Forslag fra Marte Kvittum Tangen:  

 

«AF styret skal arbeide videre for å forbedre vilkårene ved 

legevaktsarbeid og se legevaktsarbeidet som en del av 

fastlegevirksomheten. Styret skal arbeide for en mulighet til 

listereduksjon ved regelmessig deltakelse i legevaktsarbeid.» 

 

Vedtak: Forslaget var enstemmig vedtatt. 

 

 

9. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2013 

 

Kari Sollien redegjorde for regnskapet for perioden 1. januar – 31. desember 

2013.  

 

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig vedtatt.  

 

10. Budsjettforslag for 2015, herunder innstilling fra honorarutvalget 

 

Kari Sollien redegjorde om at i november 2012 stilte revisor spørsmål om 

praksiskompensasjon var avgiftspliktig omsetning og at det derfor måtte 

beregnes mva av utbetalingene.  

 

På revisors anbefaling ble avgiftsadvokat Jørgen B. Grønlie fra 

Advokatfirmaet Grette engasjert for å foreta en juridisk vurdering av 

spørsmålet knyttet til praksiskompensasjon og mva. Advokaten konkluderte i 

møtet med at det var lite sannsynlig at praksiskompensasjon var mva-pliktig 

omsetning. Praksiskompensasjon var å anse som et såkalt «disponeringstap» 

for den tillitsvalgte. Det ble særlig lagt vekt på at legen ved fravær fra praksis 
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som en følge av tillitsvalgtarbeid, påføres et inntektstap samtidig som 

praksisens kostnader løper videre. Grette anbefalte at dette ble avklart med 

avgiftsmyndighetene, og det ble sendt brev til skatt øst. Skatt øst slår i 

svarbrevet fast at praksiskompensasjon er mva-pliktig omsetning. Skatt øst 

konkluderer på generelt grunnlag og kommer i brevet ikke inn på 

argumentasjon og vurderinger i Legeforeningenes brev av 29. januar. Skatt 

øst viser til at praksiskompensasjon ikke er MVA-pliktig hvis oppdragsgiver 

innberetter arbeidsgiveravgift for utbetalingen (dvs. praksiskompensasjon 

håndteres som en ordinær lønnsutbetaling). Legeforeningen har bedt om at 

saken behandles på ny med utgangspunkt i argumentasjonen i 

Legeforeningens brev. Legeforeningen har foreløpig ikke mottatt noe svar på 

dette brevet. Inntil vi får avklart dette gjør vi ingen endringer av praksis, men 

hvis det blir fastslått at praksiskompensasjon er avgiftspliktig vil vi måtte endre 

praksis umiddelbart. 

 

Eirik Bø Larsen redegjorde for forslaget fra honorarutvalget om satser for 

honorarer og utgiftskompensasjoner for Allmennlegeforeningen for 2015. 

 

Forslag:  

Honorarutvalget foreslår at leder i Allmennlegeforeningen honoreres med et 

personlig honorar på 20G ved fullt frikjøp og en forholdsvis reduksjon ved 

mindre grad av frikjøp. Et eventuelt sentralstyrehonorar fastsatt og betalt av 

Legeforeningen kommer i tillegg.  

 

AF og NFA fakturerer eventuelt Legeforeningen for arbeid nedlagt for 

sentralstyret utover det som ansees dekket av sentralstyrehonoraret. 

 

Honoraret avkortes ordinært ikke ved sykdomsfravær, men om leder mottar 

ytelser fra NAV eller andre forsikringsordninger, avkortes honoraret tilsvarende. 

 

Leder i AF og NFA gis en etterlønn på 0,5 G 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 femte år. 

 

Vi foreslår videre at nestleders lønn på 1,4 G og nestleders styrehonorar på 0,4 

G slås sammen til et nestleder-honorar på 1,8 G samt at øvrige 

styremedlemmers styrehonorarer holdes uendret tilsvarende 0,4 G. 

 

Praksiskompensasjon for alle andre tillitsvalgte enn foreningenes ledere som 

utfører oppdrag for foreningene, beholdes lik salærtakstenes timesatser 

begrenset oppad til 8 timer per døgn. 

 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Kari Sollien orienterte om styrets forslag til budsjett.  

 

Det foreligger ikke budsjett for Den norske legeforening for 2015, og det er 

derved ikke kjent hva Allmennlegeforeningens andel av kontingenten til 

Legeforeningen for 2015 vil bli. 



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 
  - 10 - 

 

Kursene eies sammen med Norsk forening for allmennmedisin, og både 

inntekter og utgifter er delt mellom foreningene. Det gjelder også utgiftene 

knyttet til Fastlegen.no 

 

Endret kontingentfordeling i Legeforeningen legger til grunn at 

Allmennlegeforeningen skal kreve årsmøtefastsatt kontingent for å kunne ha 

den aktivitet som landsrådet beslutter. Det vil det være nødvendig med høyt 

aktivitetsnivå i foreningen i 2015. Det foreslås en årsmøtefastsatt kontingent 

for 2015 på kr 500,- for ordinære medlemmer av Allmennlegeforeningen. 

 

Det foreslås avsatt kr 25 000,- til hver av Allmennlegeforeningens 

representanter i forhandlingene 2015 for Normaltariffen og eventuelle 

forhandlinger om rammeavtalen mellom KS og Den norske legeforening om 

allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene, rammeavtalen mellom 

Oslo kommune og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i Oslo 

kommune og særavtale mellom KS og Den norske legeforening som 

kompensasjon for merarbeid og tapt fortjeneste knyttet til 

forhandlingsprosessen.  

 

Forslag til vedtak i landsrådet:  

1. Styrets forslag til budsjett for 2015 vedtas. 

2. Leder honoreres i henhold til forslaget fra honorarutvalget. 

3. Det gis praksiskompensasjon, styrehonorar og utgiftsdekning til 

Allmennlegeforeningens styre i henhold til forslaget fra honorarutvalget. 

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

Allmennlegeforeningen tilsvarer praksiskompensasjon til styret. 

5. Praksiskompensasjon må kreves snarest mulig og senest innen fire 

måneder etter at kravet oppstod. 

6. Kontingent for assosierte medlemmer utskrives med kr 1 000,- for 2015. 

7. Årsmøtefastsatt kontingent utskrives ordinære medlemmer med kr 500,- 

for 2015.  

 

Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt.  

 

11. Valg av honorarutvalg 

 

Leder Kari Sollien presenterte styrets forslag til valg på honorarutvalg:  

Gjenvalg av Eirik Bø Larsen, Anne Mathilde Hanestad og Børge Winther. Styret 

foreslo videre at Eirik Bø Larsen velges som leder av honorarutvalget.  

 

Vedtak: Eirik Bø Larsen (leder), Anne Mathilde Hanestad og Børge Winther 

(medlemmer)ble valgt ved akklamasjon. 

 

12. Utdeling av årets Allmennlegepris 

 

Komiteen til allmennlegeprisen 2014 har bestått av Nils Kristian Klev og Bodil 

Aasvang Olsen fra landsrådet og Egil Johannesen og Ivar Halvorsen fra styret.  
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Årets allmenlegepris gikk til fastlegene Bente Aschim og Sverre Lundevall.  

 

Egil Johannesen redegjorde for komiteens begrunnelse:  

 

Fastlegene Bente Aschim og Sverre Lundevall, Fagerborglegene i Oslo, er 

tildelt Allmenlegeprisen 2014. De får prisen for sitt store engasjement over 

mange år som veilederkoordinatorer i spesialistutdanningen i allmennmedisin, 

og med innføring av kognitiv terapi i allmennpraksis. 

Begge har stor arbeidskapasitet og har brukt denne til å utvikle faget 

allmennmedisin til beste for både pasientene og legene. 

 

Bente har sittet i spesialitetskomiteen i allmennmedisin og ble tidlig veileder i 

allmennmedisin. I 1995 ble hun ansatt i deltidsstilling som den første 

veilederkoordinatoren i Legeforeningen. Hennes ansvar var å drifte systemet 

med veiledningsgrupper i allmennmedisin og å rekruttere og utdanne nye 

veiledere. 

 

Hun forsto at det trengtes flere til denne jobben og rekrutterte også Sverre 

Lundevall. Bente og Sverre preger dette arbeidet med imponerende 

engasjement og kreativitet. De framstår som gode rollemodeller for de 

veiledere de utdanner og de spesialistkandidater de selv veileder.  

 

Bente og Sverre ble tidlig interessert i kognitiv terapi og så at dette ville være 

en nyttig kompetanse for allmennleger. De tok innføringskurset i kognitiv 

terapi for psykiatere og psykologer. Deretter jobbet de fram et tilpasset kurs i 

kognitiv terapi for allmennleger sammen med Norsk forening for kognitiv 

terapi. Dette kurset har nå blitt gjennomført mange ganger og er blitt 

forankret i NFA som et fast kurstilbud for fastleger. 

 

Bente Aschim og Sverre Lundevall har gjort en stor innsats for allmennmedisin 

over mange år. De er derfor tildelt Allmennlegeprisen 2014. 

 

 

13. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2015 

 

Jørn Gilberg ønsket velkomment til Fredrikstad i uke 19 i 2015. Landsrådsmøte 

blir torsdag 7. mai.  

 


