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Godkjent 26. mai 2015 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA ORDINÆRT LANDSRÅDSMØTE I  

ALLMENNLEGEFORENINGEN  

2015 
 

Dato:   Torsdag 6. mai 2015 kl 13 – 18.30.  

 

Møtested:   

 

Landsråder som var til stede:  

Akershus: Geirr Halvor Setekleiv, Gjertrud Lødøen og Rune 

Burkeland-Matre 

Aust-Agder: Bodil Aasvang Olsen og Olav Bentzen 

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

Øystein Husby og Olav Aanstad. 

Finnmark:  Olav Gunnar Ballo 

Hedmark: Martin Chapman, Marte Sophie Kvittum Tangen, Line 

Boym og Jonas Patric Riemann. 

Hordaland: Øivind Wesnes, Niels Saaby Hansen, Gunnar Ramstad, 

Dunja Marit Torster, Sveinung Gangstø, Knut-Arne 

Wensaas og Torgeir Hoff Skavøy 

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

Tunheim Kippersund 

Nordland: Randi Beate Sjøvoll 

Nord-Trøndelag: Sunniva Jansdotter Nydahl Rognerud 

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.  

Oppland: Siw Odden Fosheim, Frode Oosterling og Karin 

Frydenberg og Bård Engen Husteli. 

Oslo Bjørn Sletvold, Gunnar Frode Olsen, Erik Ytteborg, Hanne 

Moen Undlien, Rune Aavik, Fred Welgaard Jacobsen, Fuk 

Tai Poon Sundvor, Hans Braadland, Per Askim, Sadia 

Ibrahim, Maren Greåker, Ole Henrik Øyum, Ellen Anita 

Fagerberg, Laila Ailin Harlem og Schamoun Zahid. 

Rogaland: Ole Arild Osmundnes, Jan Robert Johannessen, Målfrid 

Holmaas Bjørgaas, Bjarte Sørensen, Lars Petter 

Christersson og Lars Johan Tveit 

Sogn og Fjordane: Ronny Cassells og Annelise Skeie 

Sør-Trøndelag: Eli Øvstedal, Torstein Sakshaug, Astrid Fagerli, Peter 

Christoph Bräunlich og Eli Crozier 

Telemark: Per Hoff, Gisle Roksund og Lars Joakim Fleischer  

Troms: Anton Giæver og Lars Andreas Nesje  

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

Bredvei, og Carlo David Schebesta.  

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

Hunn  
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Østfold: Christina Stangeland Fredheim, Jørn Gilberg, Anja 

Leucht, Tore Grønlund Moen, Lise Anett Nohr og Robert 

Jozsef L Magnusson. 

 

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  

 

Kari Sollien ønsket velkommen og foretok navneopprop. Det var stemmeberettigede 

75 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 2. februar 2015 

o I tillegg ble det sendt e-post til landsrådet 3. februar 2015 

o Landsrådsmøtet ble annonsert i Tidsskriftet nr 4/2015 av 24. februar 2015  

o Innkalling ble sendt medlemmene 26. mars 2015  

 

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, referenter og tellekorps 

2. Godkjenning av saksliste og forretningsorden  

3. Leders tale 

4. Evaluering fra ALIS (allmennleger i spesialisering) 

5. Forslag til endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter  

6. Endring av statuttene for AF-fondet 

7. Evaluering av Fastlegen.no 

8. Innkomne forslag  

9. Årsmelding for 2014 

10. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2014 

11. Budsjettforslag for 2016, herunder innstilling fra honorarutvalget  

12. Valg av leder, nestleder og styre 

13. Valg av valgkomite 

14. Eventuelt valg av utvalg for allmennleger i spesialisering – ALIS 

15. Valg av geografiske representanter til Legeforeningens landsstyre 

16. Utdeling av årets Allmennlegepris 

17. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2016 

Vedtak: Saklisten ble godkjent  
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Godkjenning av forretningsorden: 

 

Anne Mathilde Hanstad gikk gjennom forretningsorden som var sendt medlemmene 

med innkallingen:  

 

 

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.  
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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.  

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.  

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

 1. leder 

 2. nestleder 

3. styremedlemmer 

4. vara 

 

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, Ida Stenberg Angeltun, Tor Carlsen og Nina Wiggen 

 

Valg av referenter: 

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

 

 

3. Leders tale 

 

I sin tale til landsrådet i Allmennlegeforeningen innledet Kari Sollien med «Vi har 

ønsket å gjøre våruka til en viktig arena for utvikling av primærhelsetjenesten både 

faglig og politisk, og mener vi er på god vei til å lykkes med det». 
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Kari Sollien trakk fram fra siste året som hun er spesielt godt fornøyd med. Hun viste 

blant annet til EPJ-løftet. Under sist års forhandlinger ble det satt av 17,5 millioner 

kroner i tillegg til den vanlige rammen til utvikling av EPJ. Og det er på prosjekter som 

er til nytte for fastlegene. Prosjektene går så det suser. Det er mange som fortjener 

ære for det. 

 

Sollien informerte kort om møtet i Helse- og omsorgsdepartementet 5. mai 2015 hvor 

hovedtrekkene i den nye stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten ble 

presentert. Selve meldingen blir først offentlig torsdag ettermiddag. «Vi må vente til 

da før vi kan ha tydelige synspunkter på om meldingen innfrir våre forventninger» sa 

Sollien. Hun kunne imidlertid informere om at det vil bli obligatorisk for fastleger å 

være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering. Dette har vært en viktig 

sak for AF i mange år, og er selvfølgelig et forslag hilses velkommen. 

 

Mye av arbeidsoppgavene er det hensiktsmessig at fastlegekontoret gjør, men da 

må oppgavene følges av finansiering. Det gjør det i liten grad i dag. Det er ofte 

fastlegene som skal gjøre arbeidet, men det er i stor grad andre deler av 

helsetjenesten som får nytte. Samhandlingsreformen har ikke gode nok finansielle 

virkemidler til å understøtte hensiktsmessig arbeidsfordeling. Samtidig som de 

administrative oppgavene uten pasient til stede har økt, har verdien av tilskuddet 

sunket. Det utgjør nå under 20 % av fastlegenes omsetning, ikke 30% som 

fastlegeforsøket konkluderte med at var best. Det er mange som ønsker seg fastlønn 

eller en betydelig økning av tilskuddet. 

 

Den nye akuttforskriften og rekruttering var også viktige temaer i Solliens tale. 

 

Du kan lese talen i sin helhet her.  

 

Helen Brandstorp, leder for nasjonalt senter for distriktsmedisin holdt et innlegg for 

rekrutering til allmennmedisin.  

 

Det ble åpnet for debatt. 

 

4. Evaluering fra ALIS (Allmennleger i spesialisering) 

 

Ole Henrik Krat Bjørkholt la frem ALIS-utvalget (Allmennleger i spesialisering) sin egen 

evaluering av det treårige prøveprosjektet.  

 

ALIS-utvalget fikk ved opprettelsen av prosjektet i oppgave å definere sitt eget 

mandat. Egen-evalueringen av utvalget har tatt utgangspunkt i følgende definerte 

mandat: 

Utvalg for ALIS («Allmennleger i spesialisering») skal arbeide for å etablere egen 

struktur og funksjon, herunder identifisere viktige arbeidsoppgaver for utvalget.  

 

Viktige arbeidsoppgaver for utvalget blir:  

 Kartlegge og søke å få oversikt over allmennleger i spesialisering (ALIS) 

 Utrede mulighetene for utvikling av et helhetlig utdanningsløp i spesialisering i 

allmennmedisin 

 Etablere formelle og uformelle nettverk for ALIS  

 Arbeide for bedre ivaretakelse av nystartede allmennleger 

 Kartlegge rekrutterings hindre – og legge til rette for bedre rekruttering 

https://legeforeningen.no/PageFiles/212810/Leders%20tale%202015.docx.pdf
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Uttrykket «ALIS» er av utvalget selv definert som leger som har tatt et valg, enten 

foreløpig eller endelig, om å bli spesialist i allmennmedisin og har begynt sin 

spesialisering. 

 

 

 Kartlegge og søke å få oversikt over allmennleger i spesialisering (ALIS): 

Utvalget har klart å skaffe oversikt over alle de vi anser som aktuelle ALIS - 

men per januar 2015 har vi ikke sendt ut e-post til disse med informasjon om 

ALIS-utvalget, Oppstarthåndboken og andre aktuelle tema. For å skaffe 

oversikt over aktuelle ALIS har vi kontaktet Legeforeningen for tilgang til 

medlemsregisteret, og fått hentet ut kontaktopplysninger til alle medlemmer 

av NFA, som er under 40 år og ikke spesialist i allmennmedisin. Med dette 

utvalget av medlemmer håper vi å treffe de fleste aktuelle i målgruppen. 

 Utrede mulighetene for utvikling av et helhetlig utdanningsløp i spesialisering i 

allmennmedisin: Utvalget har gitt grundige og detaljerte innspill til rapporten 

om fremtidig spesialiststruktur i allmennmedisin og samfunnsmedisin (SISAM), 

samt innspill til «Legeforeningens forslag til opptrappingsplan for 

Fastlegeordningen 2015-2020». Utvalget har også både i møter og per e-post 

hatt flere diskusjoner rundt hvordan vi kan sikre mer helhetlige utdanningsløp 

for ALIS, inkludert mulig innhold i egne rekrutteringsstillinger for ALIS i 

kommunene. 

 Etablere formelle og uformelle nettverk for ALIS:  

- ALIS har opprettet en Facebook-side i forbindelse med lansering av 

Oppstarthåndboken; Facebook: /allmennlegerispesialisering og siden har fått 

401 «likes» (per 07.01.15). På FB-siden er det også lagt ut noen aktuelle 

nyhetssaker som har skapt engasjement. Som et eksempel kan det nevnes at 

et innlegg som deler en artikkel fra Tidsskriftet som omhandler livet som ung 

fastlegevikar er vist nærmere 23.000 personer (per 07.01.15). Utvalget ser for 

seg at FB-siden kan bli en god informasjonskanal, men siden er ikke egnet for 

større diskusjoner. I tillegg er ALIS også på Twitter; @AllmennLIS, men utvalget 

har ikke lykkes med å være særlig aktive her. 

 

- Kontakt med medisinstudentforeningene: Utvalget har en avtale med NMF 

Utland om at de kan publisere Oppstartshåndboken på sine nettsider: 

http://legeforeningen.no/Student/Norsk-

medisinstudentforening/Lokallag/Utland/. Omtale av håndboken skal 

publiseres i Æsculap magasin for medisinstudenter både i utland og innland i 

regi av NMF. 

 

- Veiledningskoordinatorene har fått, og distribuert, Oppstarthåndboken til 

sine respektive veiledere. Utvalget har også fått til en avtale med 

veiledningskoordinatorene at håndboken blir trykket opp sammen med deres 

egen veileder for gruppene, og sendt ut til alle nye veiledningsgrupper. 

 

- Turnuslegekursene – et medlem at utvalget har deltatt på to turnuslegekurs 

med informasjon om utvalget og Oppstarthåndboken, og det er plan om 

http://legeforeningen.no/Student/Norsk-medisinstudentforening/Lokallag/Utland/
http://legeforeningen.no/Student/Norsk-medisinstudentforening/Lokallag/Utland/
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kontakt med Fylkesmennene for tilgang på flere turnuslegekurs, gjerne med 

spredning av informasjon om ALIS-utvalget. 

 

- NFA og AF styrene har etter påtrykk fra ALIS over tid jobbet for å gjøre 

allmennmedisinsk våruke til et mer attraktivt sted for yngre allmennleger: 

Under Allmennmedisinsk våruke i Fredrikstad 2015 håper vi å arrangere det 

første ALIS treffet - mandag kveld 4.mai. To grunnkurs - mot tidligere ett - 

grunnkurs A og D er lagt til Våruka ut ifra en tanke om å trekke flere yngre 

kollegaer til arrangementet. Debatt på årsmøtet vil bli 'visjoner for fremtidens 

allmennmedisin' hvor det nå i september 2014 allerede er sendt ut invitasjon til 

alle veiledningsgrupper i Oslo, Akershus og Østfold med spesiell invitasjon om 

å legge ett gruppemøte til våruka/ NFAs årsmøte diskusjon. Det vil bli gitt 

informasjon om ALIS på grunnkursene, i tillegg til de andre kursene.  

 

- Utvalget planlegger videre å jobbe opp mot de øvrige store nasjonale 

allmennmedisinske kongresser som PMU og Nidaroskongressen, med håp om 

å lage arenaer hvor ALIS kan treffes. 

 

 Arbeide for bedre ivaretakelse av nystartede allmennleger: I løpet av 2014 så 

ALIS sin oppstartshåndbok dagens lys. Denne ble forfattet og redigert av ALIS-

utvalgets medlemmer. I etterkant har utvalget fått mange tilbakemeldinger, 

klart flest positive. Det er også fremkommet noen faktuelle feil og 

redaksjonelle endringer som er gjort i etterkant. Tanken er at 

oppstartshåndboken skal være elektronisk og gratis tilgjengelig for nedlasting 

via legeforeningens hjemmesider. Årlig revisjon ivaretas av det til enhver tid 

sittende ALIS-utvalg september hvert år. Utover oppstartshåndboken er det 

planlagt halvårlige e-poster til alle ALIS, som kan være både faglig, fagpolitisk 

og ha info om relevante kurs og arrangementer. Dette er imidlertid ikke 

implementert enda. 

 Kartlegge rekrutterings hindre – og legge til rette for bedre rekruttering: 

Utvalget har jobbet med dette punktet gjennom innspill til nevnte forslag om 

Opptrappingsplan, samt økt fokus på rekrutteringshindre gjennom deltakelse i 

nasjonal og lokal media. Deltakelse i media har ført til flere henvendelser fra 

ALIS per e-post og Facebook til utvalget med fortellinger om hva som hindrer 

rekruttering til allmennmedisin. Per dags dato har utvalget vært representert 

gjennom nyhetssaker i følgende medier:  

- NRK P2/NRK3 Dagsnytt Atten: Debatt om tvangsflytting av leger til distriktene 

og konsekvenser for rekruttering av fastleger 

- Intervju NRK Sørlandet radio, TV og nett: Sak om rekrutteringssvikt til 

allmennmedisin 

- Intervju Bergens Tidende: Sak om «tøff start for yngre fastleger» 

- Intervju ABC nyheter: Sak om «Unge leger skremmes vekk fra 

fastlegeordningen» 

- Artikkel om ALIS og Oppstarthåndboken i Utposten, samt svært god 

anmeldelse av håndboken i samme utgave av Utposten 
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Øvrig aspekt: 

 Størrelse på utvalget/representasjon: Utvalget som har sittet i prosjektperioden 

mener at utvalget, hvis det blir et fast utvalg, bør bestå av minst ett medlem 

fra både AF og NFA. Det bør også etterstrebes å inkludere et medlem fra 

spesialitetskomiteen i allmennmedisin. I tillegg bør utvalget ha minst 2-3 "frie" 

medlemmer foreslått av valgkomiteene til henholdsvis AF og NFA inkludert 

vara. Det foreslås at utvalget får en størrelse på 6 faste medlemmer. 

Kjønnsfordelingen bør være rimelig lik - ikke mer enn 4/2 av enten menn eller 

kvinner.  

 

Det ble åpnet for debatt.  

 

 

5. Forslag til endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter  

 

Gjeldende vedtekter er vedtatt på Allmennlegeforeningens landsrådsmøte 8. mai 

2014. Vedtektene er godkjent av sekretariatet i Den norske legeforening 3. juli 2014 

etter fullmakt fra sentralstyret til å vurdere og godkjenne endringer i  

vedtektene til Legeforeningens organer. Endringer i §3 og § 3-1-2 ble vedtatt på 

questback av landsrådet 29. september 2014. 

 

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og Tone Dorte Sletten gikk 

gjennom styrets forslag:  

1. styret utvides med et ekstra styremedlem 

2. det opprettes et fast utvalg for Allmennleger i spesialisering (ALIS-utvalg)  

3. endring av valgreglene 

 

Utvidelse av styret med et ekstra styremedlem 

Allmennlegeforeningens styre består av leder, nestleder og fem medlemmer. Det er 

tre varamedlemmer. AFs styre er et arbeidende styre som selv gjør saksforberedelser 

og saksbehandling. Leder er fullt frikjøpt. De øvrige styremedlemmene honoreres 

med et styrehonorar tilsvarende 0,4G, nesteleder honoreres med 1,8G. Det ytes i 

tillegg praksiskompensasjon når møteaktivitet foregår på praksisdager. Det er likevel 

slik at arbeidsmengden krever en betydelig dugnadsinnsats fra styremedlemmene i 

tillegg. Det er et økende omfang av arbeidsoppgaver på flere områder. Sentral 

eksempler er IKT/EPJ, ledelse, IA (inkluderende arbeidsliv), utredningsarbeid og 

forhandlinger.  

Styret i AF vil anbefale at styret utvides med en person for å øke den totale 

arbeidskapasiteten og hindre for stor slitasje på styremedlemmene.  

 

Norsk forening for allmennmedisin har valgt å løse dette ved at alle 

vararepresentantene møter på lik linje med styremedlemmene. Det ble foreslått at 

styret utvides med en person og fortsetter med varaordningen vi har i dag. 

Kostnaden for dette vil bestå av (satser for 2015) styrehonorar på 0,4G (ca 35 000) og 

praksiskompensasjon for ca 19 dager i året( ca 150 000). I tillegg kommer reiseutgifter 
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avhengig av hvor styremedlemmet bor. Kostnaden vil delvis kunne dekkes inn av 

kuttet som ble gjort i leders honorar fra 1. januar 2015 på 1,9G per år (ca 170 000). 

Forslag til vedtak: 

1. Vedtektenes § § 3-2-1 Sammensetning og valg endres til: 

Styret består av syv åtte medlemmer; leder, nestleder og fem seks medlemmer. 

Funksjonstiden er to år og starter 1. september etter valget. Til valg av leder og 

nestleder kreves absolutt flertall (minst 50 %) blant de stemmeberettigede. Dersom 

absolutt flertall ikke oppnås, blir det foretatt bundet omvalg mellom de to som har 

flest stemmer. I tilfelle av stemmelikhet i det bundne valget blir det foretatt 

loddtrekning.  

Medlemmene og nestleder kan gjenvelges, men maksimal sammenhengende 

funksjonstid i styret er åtte år. Verv som leder medregnes ikke i denne tiden. Leder 

kan gjenvelges to ganger.  

Det skal velges tre varamedlemmer i rangert rekkefølge for det tilfellet at 

medlemmer får langvarig (tre mnd eller mer) forfall. Trer ett eller flere 

varamedlemmer inn i styret, velges tilsvarende nye ved første ordinære landsråd.  

Norsk forening for allmennmedisin skal ha en observatør i Allmennlegeforeningens 

styre og ha tilsendt sakspapirene til samme tid som styrets øvrige medlemmer. 

Observatøren har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 

Opprettelse av utvalg for allmennleger i spesialisering (ALIS-utvalget) som fast utvalg 

under Allmennlegeforeningen 

Allmennlegeforeningen har sammen med Norsk forening for allmennmedisin 

(NFA)ønsket å styrke arbeidet for allmennleger i spesialisering, ALIS. AF og NFA 

hadde et felles forprosjekt med tanke på å etablere et eget utvalg for ALIS. De siste 

tre årene har ALIS vært etablert som et prosjekt felles for AF og NFA. ALIS har laget 

en rapport fra prosjektperioden, og en evaluering av egen aktivitet. Denne er 

behandlet i styrene i NFA og AF, og legges nå frem for landsrådet. Begge styrer er 

enige om at ALIS bør videreføres som et fast rådgivende utvalg i saker som er 

spesielt viktig for allmennleger i spesialisering. Styrene foreslår at ALIS etableres som 

et fast utvalg på fem personer i AF. Det foreslås videre at AFs valgkomite får ansvar 

for å foreslå leder og tre kandidater til utvalget som velges på AFs landsrådsmøte. Et 

av utvalgets medlemmer utpekes av NFA. 

Forslag til vedtektsendringer: 

Vedtektene § 1-3 Organisasjon endres til:  

§ 1-3 Organisasjon 

1. Foreningens organer: 

a) Landsrådet 

b) Styret  

2. Underutvalg: 
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a) Honorarutvalget 

b) Utvalg for allmennleger i spesialisering (ALIS – utvalget) 

3. Faste møter:  

a) Tariffkonferansen 

b) Allmennmedisinsk internasjonalt kontaktmøte 

c) Ledermøte med Norsk forening for allmennmedisin  

4.    Sekretariat 

 

§ 3-1-5 Landsrådets oppgaver endres til. 

§ 3-1-5 Landsrådets oppgaver 

På landsrådsmøtet behandles: 

1. styrets melding om foreningens virksomhet i foregående kalenderår 

2. styrets forslag til arbeidsprogram for de kommende to år 

3. regnskaper under landsrådets godkjenningsmyndighet 

4. budsjett for kommende år, herunder 

a. kontingent for assosierte medlemmer og eventuelt årsmøtefastsatt 

kontingent 

b. honorarer og godtgjørelser til styret 

c. retningslinjer og satser for godtgjørelser til andre tillitsvalgte 

d. styrets økonomiske fullmakter 

5. fastsettelse av tid og sted for senere landsråd 

6. saker som etter vedtektene og andre regler skal behandles av landsrådet 

7. andre saker fremmet for landsrådet 

8. valg av leder, nestleder, øvrige styremedlemmer og vara medlemmer. Når flere 

kandidater er foreslått enn det er plasser, gjennomføres skriftlig avstemning. 

9. valg av honorarurvalg 

10. valg av valgkomité 

11. valg av ALIS-utvalg 

12. valg av revisor når det er fremsatt forslag om dette 

 

Punktene åtte, ti behandles og elleve av landsrådet i år som slutter på ulike tall og 

punkt to og ni i år som slutter på like tall. 
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Vedtektene § 3-4 AFs underutvalg og faste møter endres til: 

§ 3-4 AFs underutvalg og faste møter 

1. Underutvalg: 

Honorarutvalget 

Utvalg for allmennleger i spesialisering (ALIS – utvalget) 

2. Faste møter:  

1. Tariffkonferansen 

2. Allmennmedisinsk internasjonalt kontaktmøte 

3. Ledermøte med Norsk forening for allmennmedisin  

  

Ny § 3-4-3 Utvalg for allmennleger i spesialisering (ALIS-utvalget)  

ALIS-utvalget består av leder og fire medlemmer. Etter forslag fra valgkomitéen 

velger ordinært landsråd et fast rådgivende ALIS-utvalg bestående av leder og fire 

medlemmer. Et av utvalgets medlemmer utpekes av NFA.  

ALIS-utvalget skal arbeide med saker som er spesielt viktig for allmennleger i 

spesialisering 

§ 3-4-4 Allmennmedisinsk internasjonalt kontaktmøte endres til § 3-4-4 

Tariffkonferanse 

§ 3-4-5 Ledermøte endres til § 3-4-5 Allmennmedisinsk internasjonalt kontaktmøte 

Vedtekten § 3-4-6 Ledermøte legges til 

Svein Aarseth kom med følgende forslag:  

«Valg av ALIS-utvalg nytt punkt 10 og valg av valgkomite nytt punkt 11.» 

Styret støttet forslaget og endret således sitt forslag.  

Valgregler 

Vedtektene § 3-1-2 Valg av landsrådsrepresentanter endres ved at «samt 

allmennleger som er leder eller styremedlem i lokalforeningen» strykes. 

Ny bestemmelse: 

§ 3-1-2 Valg av landsrådsrepresentanter  

Valg av landsrådsrepresentanter og vara landsrådsrepresentanter gjennomføres 

ved avstemning på allmøte eller ved elektronisk avstemning innen 1. september i år 

som slutter med ulike tall. AF-tillitsvalgte og varatillitsvalgte i kommunene samt 

allmennleger som er leder eller styremedlem i lokalforeningen er valgbare. Alle AF-

medlemmer i lokalforeningen har stemmerett. Det velges minst like mange vara 

landsrådsrepresentanter som landsrådsrepresentanter.1. landsrådene velges 

separat. Stemmetall avgjør rekkefølgen på øvrige landsråder. Ved stemmelikhet 

avgjøres rekkefølgen med loddtrekning. 

 

Sittende 1. landsråd sammen med de øvrige landsrådsrepresentanter og vara 

landsrådsrepresentanter evt. et arbeidsutvalg av dem, har ansvar for 
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gjennomføringen av valget. 

 

Vedtektene § 3-1-6 Valgkomité endres til: 

§ 3-1-6 Valgkomité 

Valgkomitéen består av leder, nestleder, to medlemmer og to varamedlemmer. 

Valg av valgkomité skjer samme år som det er valg til styret. Valgperioden er fire år, 

men slik at halve valgkomiteen er på valg annethvert år. 

 

Valgkomiteen forbereder valg på styre og honorarutvalg herunder oppfordring til 

medlemmene om å fremme forslag til kandidater. Valgkomiteen foreslår også 

medlemmer til ALIS-utvalget. Vedtak i valgkomiteen fattes med simpelt flertall. Ved 

stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

 

Valgkomiteen sender ut en liste med navnene på innkomne forslag til kandidater 

samt en kort CV med relevant informasjon om den enkelte kandidat, sammen med 

de øvrige sakspapirene til landsrådet. 

Valgkomiteen skal søke å finne kandidater fra samtlige regioner. Begge kjønn skal 

være jevnt representert i alle foreningens organer. Både spesialister og leger under 

utdanning til spesialiteten i allmennmedisin skal være representert i styret. Bare 

medlemmer av Allmennlegeforeningen er valgbare. 

 

Valgkomiteen legger frem sitt forslag til leder, nestleder, medlemmer og vara 

medlemmer av Allmennlegeforeningens styre, samt tre medlemmer av 

honorarutvalget og ALIS-utvalget. 

 

Valgkomiteens arbeid er avsluttet når dens forslag til styre/utvalg er fremlagt. 

Valgkomiteens medlemmer kan ikke samtidig være medlemmer av styret, 

honorarutvalget eller ALIS-utvalget. 

 

Ikrafttredelse 

Forslag til vedtak: 

De vedtatte endringene trer i kraft ved godkjenning av sekretariatet i Den norske 

legeforening etter fullmakt fra sentralstyret til å vurdere og godkjenne endringer i 

vedtektene til Legeforeningens organer.  

Vedtak: Forslagene til endringer i vedtektene ble vedtatt mot en stemme.  

 

6. Endringer av statuttene for AF-fondet 

 

Kari Sollien la frem forslag til nye statutter for Allmennlegeforeningens fond – AF-

fondet: 

§1. Etablering av fondet  

Fondet er en del av Allmennlegeforeningens formålskapital. Fondet står oppført som 

en egen post under formålskapital med selvpålagte restriksjoner. 

§2. Fondets formål 

 AF-fondets midler kan brukes til:  
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 Utredninger som går utover det som kan skje innenfor normal drift  

 Lederutvikling  

 Andre formål i tråd med AFs formålsparagraf  

§3 Fondets forvaltning 

Styret kan fatte vedtak om bruk av midlene i tråd med formålet. Bruken av midlene 

rapporteres årlig til landsrådet.  

 

Fondet kan styrkes med ny kapital gjennom avsetning av eventuelt overskudd i 

foreningen, eller ved særskilt vedtak i landsrådet. 

 

§4 Oppløsning 

Oppløsning vedtas av landsrådet. Ved oppløsning overføres midlene til 

Allmennlegeforeningens annen formålskapital. 

 

Vedtak: Statuttene ble enstemmig vedtatt. 

 

7. Evaluering av Fastlegen.no  

 

Tom Sundar redegjorde om evaluering av Fastlegen.no: 

Bakgrunn og etablering – noen betraktininger 

Fastlegen.no ble etablert i 2010 i henhold til føringer i forprosjektet fra 2009, vedtatt 

av AF og NFA. Følgende hovedformål ble lagt til grunn: 

- etablere AFs og NFAs publikumsrettede nettside 

- formidle informasjon om fastlegeordningen på våre egne premisser 

- skape et felles digitalt ansikt utad for fastlegene – som styrker pasientenes 

muligheter til å bruke oss best mulig til nytte for folkehelsa 

- styrke fastlegeordningens og fastlegenes anseelse, ikke minst blant 

beslutningstagere 

 

Intensjonene fra forprosjektet var gode og legitime, men allerede tidlig i 

utviklingsarbeidet med nettstedet, ble AFs og NFAs prosjektgruppe utfordret av 

webutviklingsfirmaet Halogen med blant annet følgende spørsmål:  

«Hvem er målgruppene for fastlegen.no»? 

«Hva forventer brukerne å finne på et nettsted som heter fastlegen.no?» 

«Hva skal nettstedets ‘magnet’ være?» (dvs. funksjonalitet som trekker brukerne)  

«Har dere gjort brukerundersøkelser?»  

 

Utviklingsarbeidet skulle vise seg å ta mer tid og ressurser enn forventet og 

budsjettert. I. juni 2010 ble det lansert et nettsted med et innhold som reflekterte 

våde verdier, med versatilt stoff om fastlegene og fastlegeordningen for et bredt 

aldersspenn, og med et fastlegesøk – basert på samtykkebaserte data fra 

Legeforeningen – som gav brukerne langt mer informasjon om fastlegene enn 

NAV/Helfo kunne oppvise. Men innen to år fikk Fastlegen.no uventet konkurranse fra 

en tøff «motstander», nemlig legelisten.no – som tok «søkemarkedet» med storm. Ikke 

bare hadde legelisten en komplett liste over fastleger basert på data fra Helfo, men 

nettstedet var interaktivt og gav brukerne til å vurdere og karakterisere legene – til 

furore for legen selv, men til glede for «folk flest». Og på samme tid, i 2012/13 lanserte 

helsenorge.no (Helsedirektoratet) et nettsted med ambisiøs funksjonalitet som nå 

skulle gjøre hverdagen lettere for «folk flest», herunder brukere av fastlegeordningen. 
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Helsenorge.no er en byråkratisk og politisk korrekt (les: noe kjedelig) aktør, mens 

legelisten er et nettsted drevet av ingeniører som rendyrker én ting, nemlig 

personfokus. 

 

Fastlegen.no har fortsatt som ambisjon å levere troverdig informasjon med en 

personlig «touch» i tråd med vårt ideal om «nærhet» (jnf. logo), i tillegg har man som 

ambisjon å lage et komplett og pålitelig fastlegesøk som gir mer informasjon enn 

Helfo – og minst lilke god informasjon som legelisten.no. 

 

Hvor populær er fastlegen.no i dag? 

Det harde endepunktet er selvsagt trafikken: antall treff/økter, unike besøk antall 

sidevisninger og fluktrate (hvem forlater siden etter først å ha kommet dit). Google 

Analytics gir oss statistikk og trender: 

 

 Antall besøk/økter per mnd.: > 27 000 (snitt for siste 6 mnd. av 2014) 

 Antall brukere per mnd.: 22 700 (snitt for siste 6 mnd. av 2014) 

 Sidevisninger siste 6 mnd. av 2014: 500 000 

 Sider per økt: > 3  

 Gjennomsnittlig øktvarighet: 1 min 15 sek 

 Fluktfrekvens: 50% 

4 av 5 søk skjer via søkemotor: Safari (35%), Google (27%) og Explorer (23 

Kari Sollien la frem styrets forslag til vedtak: 

«Fastlegen.no legges ned. Eierskapet til domenet beholdes av AF (dagens eier) 

Dataene fra installasjonen lagres på disk hos AF.» 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot en stemme. 

 

8. Innkomne forslag  

 

Det var ingen innkomne forslag.  

 

9. Årsmelding 2014 

 

Ivar Halvorsen gikk innledningsvis gjennom arbeidsprogrammet: 

 

På foreningens tariffkonferanse 16. og 17.oktober 2013 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.  
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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  

 

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.  

 

Anne Mathilde Hanstad gikk igjennom årsmeldingen. 

 

 Vedtak: Årsmeldingen enstemmig vedtatt. 
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10. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2014 

 

Kari Sollien redegjorde for regnskapet for perioden 1. januar – 31. desember 2014.  

 

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig vedtatt. 

 

 

11. Budsjettforslag for 2016, herunder innstilling fra honorarutvalget  

 

Anne Mathilde Hanstad redegjorde for honorarutvalgets forslag. 

 

Honorarutvalget har bestått av leder Eirik Bø Larsen, Anne Mathilde Hanstad og 

Børge Winther.  

 

Forslag vedtak – honorarutvalgets innstilling  

 Leder for AF honoreres med et personlig honorar på 20 G ved fullt frikjøp og 

en forholdsvis reduksjon ved mindre grad av frikjøp. Et eventuelt 

sentralstyrehonorar fastsatt og betalt av Legeforeningen kommer i tillegg. 

 AF 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 gis en etterlønn på 1 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. 

 Allmennlegeforeningen 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 i Oslo at det er uhensiktsmessig å reise til og fra egen bolig 

hver dag, og som derfor velger å investere i egen bolig/leilighet i Oslo, gis en 

utgiftskompensasjon tilsvarende 1G per år han eller hun bor i boligen/ 

leiligheten og samtidig er Allmennlegeforeningens leder.   

 Nestleders honorar økes til 1,9 G, samt at øvrige styremedlemmers 

styrehonorarer økes til 0,5 G. 

 Praksiskompensasjon for alle andre tillitsvalgte enn foreningenes ledere som 

utfører oppdrag for foreningene, beholdes lik salærtakstenes timesatser 

begrenset oppad til åtte timer per døgn. 

  

 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt  

 

Styrets forslag til vedtak for budsjett for 2016: 

 Det gis praksiskompensasjon og utgiftsdekning til Allmennlegeforeningens 

styre  

 tilsvarende salærforskriften sats i åtte timer per fraværsdag, salærsatsen for 

fire timer for halv fraværsdag. 

 Praksiskompensasjon til de som har krav på slik kompensasjon fra  

Allmennlegeforeningen tilsvarer praksiskompensasjon til styret.  

 Praksiskompensasjon må kreves snarest mulig og senest innen fire måneder 

etter at kravet oppstod.  

 Kontingent for assosierte medlemmer utskrives med kr 1 000,- for 2016. 

 Landsrådsmøtefastsatt kontingent utskrives ordinære medlemmer med kr 

530,- for 2016 
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Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

12. Valg av leder, nestleder og vara 

 

Trond Egil Hansen redegjorde for valgkomiteens forslag til leder, nestleder og vara.  

Valgkomiteen innstilling var: 

Leder: Kari Sollien, Gjøvik 

 

Nestleder: Tom Ole Øren, Nøtterøy 

 

Styremedlemmer: 

Egil Johannesen, Bærum 

Kirsten Rokstad, Bergen 

Morten Laudal, Akershus 

Christina Fredheim, Fredrikstad 

Kjartan Olafsson, Florø 

Sidsel Mordt Andreassen, Harstad 

 

Forslag fra Eli Øvstedal:  

«Forslag til medlem i styret: Nils Kristian Klev» 

 

Vedtak: 

Kari Sollien ble valgt som leder av Allmennlegeforeningen ved akklamasjon. 

Tom Ole Øren ble valgt som nestleder av Allmennlegeforeningen ved akklamasjon.  

Valg av medlemmer: Det ble gitt 79 stemmer. 

Christina Fredheim  

Kjartan Olafsson 

Kirsten Rokstad 

Sissel Mordt Andreassen  

Nils Kristian Klev  

Egil Johannesen  

 

Vara: 

Valgkomiteens forslag:  

Nils Kristian Klev, Asker 

Inger Alvilde Ingemann, Harstad 

Elisabeth Stura, Bergen  

 

Forslag fra Eli Øvstedal: 
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«Forslag til vara: Ole Gunnar Ballo, Alta.» 

 

 

Vedtak: i rangert rekkefølge: 

Elisabeth Stura  

Ole Gunnar Ballo 

Inger Alvilde Ingemann 

 

 

13. Valg av valgkomite 

 

Valgkomiteen per dags dato: 

Leder  Trond Egil Hansen  01.09.13 - 31.08.17 

Nestleder Bodil Aasvang  01.09.11 - 31.08.15 

Medlem Linda Ø. Rørtveit  01.09.13 - 31.08.17 

Medlem Ståle O. Sagabråten 01.09.11 - 31.08.15 

1. vara trukket seg    01.09.13 - 31.08.17 

2. vara  trukket seg    01.09.11 - 11.02.15 

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Bjørn Nordang– nestleder   01.09.15–31.08.19 

Ole Henrik Krat Bjørkholt – medlem    01.09.15–31.08.19 

Karin Frydenberg - 1.vara   01.09.15–31.08.19 

Martin Chapman– 2 vara    06.05.15–31.08.17 

 

Vedtak: Valgkomiteen ble valgt med akklamasjon  

 

14. Eventuelt valg av valg av utvalg for allmennleger i spesialisering – ALIS 

 

Trond Egil Hansen la frem valgkomiteens innstilling: 

 

Leder: 

Robert Burmann   

 

Medlemmer:  

Elisabeth Stura 

Katrina Tibbals 

Inger Ingemann 

 

Vedtak: ALIS-utvalget ble valgt ved akklamasjon.  

 

 

Sak 15 Valg av geografiske representanter til Legeforeningens landsstyre 

 

Styrets forslag til vedtak på landsrådsmøtet:  

 

o Landsrådet gir 1. landsrådene fullmakt til oppnevning av geografiske 

representanter.  

o Landsrådet gir fullmakt til styret for å kunne endre personvalg i samråd med 
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førstelandsrådene hvis dobbel-representasjon i landsstyret skulle oppstå ved 

senere valg i lokalavdelingene innen 1. september 2015. 

 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt  

 

Sak 16 Utdeling av årets allmennlege 

 

Årets priskomite har vært: 

Egil Johannesen, Ivar Halvorsen, Bodil Aasvang Olsen og Nils Kristian Klev.  

 

Egil Johannesen delte ut årets pris, og ga følgende begrunnelse:  

 

«Årets allmennlegepris går til en lege som har utmerket seg som en sterk kraft i det 

medisinske miljøet både i eget legesenter, i egen kommune, og i lokal- og 

fylkesforening. Han beskrives som et stort menneske, en stor allmennlege; et 

fantastisk forbilde og den beste mentoren en ung allmennlege kan tenke seg. 

 

Årets prisvinner har siden 1981 jobbet som allmennlege ved det som nå er et av 

landets største legesentre. Han har vært en viktig pådriver i utviklingen av 

legesenteret, og kolleger forteller at han med sin klokskap og taktiske egenskaper 

har vært essensiell i utformingen av gode samarbeidsavtaler legene imellom. Han 

har også vært viktig i forhold til opprettholdelsen av et godt samarbeid med 

kommune og andre eksterne partnere.  Under prisvinnerens regi har Helsehus-

konseptet i kommunen blitt videreutviklet hvor NAV, kommunehelsetjeneste, 

legevakt og apotek er lokalisert i samme bygg som legesenteret, et konsept som har 

eksistert i kommunen siden 70-tallet.  

 

Han har vært Landsrådsrepresentant i APLF og dermed styremedlem i Vest-Agder 

legeforening i flere år. Han ledet Vest-Agder legeforening 2000-2001 i forbindelse 

med innføring av fastlegeordningen. Han har bidratt til etablering av et 

samarbeidsorgan med sykehuset, senere praksiskonsulentordningen. Også aktiv i 

etableringen av et uformelt samarbeidsorgan mellom ulike legesentra. 

 

I tillegg til å være en usedvanlig dyktig administrator og organisator, forteller kolleger 

at han har en egen evne til å vise omsorg og empati for sine medmennesker, det 

være seg kolleger, ansatte eller pasienter. Alle opplever de seg sett og møtt på en 

helt spesiell måte. Han har i alle år fungert som mentor for yngre (og eldre) kolleger 

og har raust delt av sin kunnskap, både medisinsk- faglig, datateknisk og 

organisatorisk. Han har også bidratt med bistand til kolleger i andre kommuner som 

hadde vansker i samarbeid internt på legekontor eller i sitt forhold til kommune eller 

tilsynsmyndigheter. 

 

Vinneren av Allmennlegeprisen 2015 er en flott representant for «bærebjelkene» og 

«fotsoldatene» i norsk allmennmedisin og han heter Kjell Ove Viken, fra Vennesla 

legesenter.» 

 

 

Sak 17 Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøte 2016 

 

Førstelandsråden i Buskerud Nils Kristian Klev ønsket velkommen til Våruka i 2016 i 

Drammen. Landsrådsmøtet blir 12. mai 2016.  

 


