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Godkjent 22. juni 2011  

 
 

REFERAT FRA LANDSRÅDSMØTE I  
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN  
 

2011 
 
 
Dato:   Onsdag 11. mai 2011 kl 13 - 19 
 
Møtested:  Quality Hotel & Resort, Kristiansand 

 
Landsråder som var til stede:  
Østfold:   Petter Brelin og Christina Fredheim 
Akershus:   Kiana Kasiri, Kari Garberg, Jan A. Falldalen, Rune Burkeland-

Matre, Eivind Myhre, Edvin Tore Bach-Gansmo og  Gjertrud 
Lødøen 

Oslo:    Bjørn Sletvold, Ingvild Silja Rekdal, Pernille Bruusgaard, 
Phuong Ngoc Nguyen, Arne Olav Fagermoen, Trond Daae-
Johansen, Kirsten Hjelle, Fuk-Tai Sundvor og Hanne Moen 
Undlien 

Hedmark:   Kjell-Petter Tønnessen,  Martin Chapman, Bente Bjørnhaug 
Pedersen 

Oppland:   Bodil Hagen Sægrov,  Siw Odden Fosheim og Morten Breiby 
Buskerud:   Ingunn Idsø Deinboll 
Vestfold:   Johnny Mjell,  Carlo David Schebesta og Torger Corneliusen 
Telemark:   Torstein Sakshaug, Dag Ove Karsten og Svein Solli   
Aust-Agder:   Aslaug Hektoen Moen 
Vest-Agder:   Anne Sissel Sørensen , Heidi Syvertsen og Alf Petter Hunn 
Rogaland:   Jan Robert Johannessen, Ivar Halvorsen, Anne Kvalheim og 
    Truls Anton Eide 
Hordaland:   Øivind Wesnes, Kirsten Rokstad, Anne Lucie Voltersvik 
    Sveinung Gangstø, Gunnar Ramstad,  Hege Tønnesen og  
    Dunja Marlit Torster 
Sogn og Fjordane:  Gry Elise Albrektsen og Thomas Vedeld 
Møre og Romsdal:  Nataliya V Overå og Jørn Kippersund 
Sør-Trøndelag:  Eli Øvstedal, Tone Dorthe Sletten, Kristine Asmervik, Hilde 

Hansen og Marte Walstad  
Nord-Trøndelag:  Harald Skogholt og Børge Winther 
Nordland:   Laila Didriksen 
Troms:    Lars Nesje 
Finnmark:    Marit Karlsen og Ingunn Heggheim 
 
Fra styret:  
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Trond Egil Hansen, Ståle Onsgård Sagabråten, Stian Lobben, Bjørn Nordang, 
Kjartan  
 
Olafsson, Bodil Aasvang Olsen og Kari Sollien. 
 
Observatør: Gisle Roksund og Karsten Kehlet. 
 
Referent: Jørn Kippersund og Camilla Fagerholt Storli 
 
Trond Egil Hansen ønsket velkommen og foretok navneopprop. Det var 61 
stemmeberettigede landsråder til stedet og syv fra styret. 
 
 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter 
 

Godkjenning av innkalling: 
 

o Informasjon om landsrådsmøtet ble sendt alle landsrådsdelegatene 1. februar 2011 
o 9. februar 2011 fikk Allmennlegeforeningens medlemmene invitasjon på e-post med 

lenke til program med påmeldingsskjema som da var lagt ut på hjemmesidene.  
o 4. mars 2011 sto annonse i Tidsskrift for Den norske legeforening nr 5. 
o 11. april 2011 fikk Allmennlegeforeningens medlemmer innkalling på e-post med 

lenke til sakspapirene (hele årsmøteheftet) på Allmennlegeforeningens hjemmeside. 
o Tirsdag 12. april 2011 ble innkalling sendt per post til alle medlemmer som ikke har 

eller ikke har oppgitt sin e-postadresse. 
 
Innkallingen ble godkjent.  
 
Valg av dirigenter: 
Anne Mathilde Hanstad og Svein Aarseth ble valgt til dirigenter.  
 
Valg av tellekorps:  
Wenche Brunell, Oddbjørg Lid, Karsten Kehlet og Torgeir Hoff Skavøy ble valgt til 
tellekorps. 
 
Valg av referenter: 
Jørn Kippersund og Camilla Fagerholt Storli ble valg til referenter. 
 

 
Sak 2 Godkjenning av sakslisten 

 
Følgende saksliste var sendt medlemmene: 
 
1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter, referenter, tellekorps 
2. Godkjenning av sakliste 
3. Leders tale 
4. Årsmelding for 2010 
5. Innkomne forslag – vedtektsendringer: UEMO-medlemsskap 
6. Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger – redegjørelse for vedtektsendringer ved 

SOPs leder, Hans Kristian Bakke  
7. Prosjektet for organisering av allmennleger i spesialisering 
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8. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2010 
9. Budsjettforslag for 2012, herunder innstilling fra honorarutvalget 
10. Presentasjon av presidentkandidatene 
11. Valg av leder, nestleder og styre 
12. Valg av geografiske representanter til Legeforeningens landsstyre 
13. Valg av valgkomité 
14. Utdeling av årets Allmennlegepris 
15. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2012 
 
Sakslisten ble godkjent. 
 
 

Sak 3 Leders tale 
 
I sin tale til landsrådet i Allmennlegeforeningen gikk Hansen igjennom sentrale spørsmål 
knyttet til den kommende samhandlingsreformen med en planlagt revisjon av 
fastlegeforskriften. Han viste blant annet til at Allmennlegeforeningen har støttet 
samhandlingsreformens hovedmålsetninger, men at det er viktig med virkemidler som gir det 
ønskede resultatet. Hansen påpekte blant annet at legevakt er stemoderlig behandlet i 
samhandlingsreformen så langt. 

Hansen sa at krav til fastlegene om måling av kvalitet og åpenhet om resultatene, vil være et 
ubetinget gode forutsatt at vi finner gode kvalitetsmål og hensiktsmessige måter å måle på. 
 
Hansen tok videre for seg turnussaken, og forsvarte sentralstyrets vedtak. Han understreket at 
det er uakseptabelt med dagens lange ventetid, og viste samtidig til at man må finne gode 
ordninger for legefordeling. 
 
 Helen Brandstorp fremmet følgende resolusjonsforslag: 
”Turnustjenesten har siden opprettelsen bidratt til å sikre gode leger til hele landet. Den 
sentrale fordelingen er et unikt virkemiddel for legedekning i grisgrendte strøk, for 
rekruttering til allmennpraksis, for legers sosiale dannelse og samhandlingsferdigheter. 
Svært mange av dagens studenter ønsker å beholde den. Skal samhandlingsreformen lykkes, 
må vi sikre solidarisk legefordeling fremover. AF vil arbeide for å få dette til innenfor 
EU/EØS-direktiv. 
 
Vi foreslår at følgende strakstiltak innføres:  Kommunikasjonskrav, depositum og karantene. 
Videre bør det opprettes et organ som kan vurdere studentenes søknader og deretter fordele 
søkerne randomisert til egnede turnussteder. Dette sentrale organisert kan være et kooperativ 
mellom kommuner og helseforetak, men helst under Helsedirektoratet. Ansvaret for 
turnustjenesten bør ligge på et statlig nivå, slik tilfellet er i dag.” 
 
Styrets alternative forslag: 
”Turnustjensten har siden opprettelsen bidratt til å sikre gode leger til hele landet. Den 
sentrale fordelingen er et unikt virkemiddel for legedekning i grisgrendte strøk, for 
rekruttering til allmennpraksis, for legers sosiale dannelse og samhandlingsferdigheter. 
Svært mange av dagens studenter ønsker å beholde den. Skal samhandlingsreformen lykkes, 
må vi sikre solidarisk legeforedling fremvover. AF vil arbeide for å få dette til innenfor 
EU/EØS-drektiv. 
 



 

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 
  - 4 - 

4 
Vi foreslår at følgende strakstiltak innføres: Kommunikasjonskrav, depositum og 
karantene, det vil si at en søker som ikke møter til tildelt plass, ikke får delta i neste fordeling. 
Videre bør det opprettes et eller flere organ som kan vurdere studentenes søknader og 
deretter fordele søkerne til egnede turnussteder. Ansvaret for turnustjenesten bør ligge på et 
statlig nivå, slik tiflellet er i dag.”  
 
Helen Brandstorp fremmet følgende nye resolusjonsforslag  
”Turnustjenesten har siden opprettelsen bidratt til å sikre gode leger til hele landet. Den 
sentrale fordelingen er et unikt virkemiddel for legedekning i grisgrendte strøk, for 
rekruttering til allmennpraksis, for legers sosiale dannelse og samhandlingsferdigheter. 
Svært mange av dagens studenter ønsker å beholde den. Skal samhandlingsreformen lykkes, 
må vi sikre solidarisk legefordeling fremover. AF vil arbeide for å få dette til innenfor 
EU/EØS-direktiv. 
 
Vi foreslår at følgende strakstiltak innføres i kommunikasjonskrav, depositum og karantene, 
det vil si at en søker som ikke møter til tildelt plass, ikke får delta i neste fordeling. Videre 
bør det opprettes ett statlig organ som kan vurdere studentenes søknader og deretter fordele 
søkerne til egnede turnussteder. Ansvaret for turnustjenesten bør ligge på et statlig nivå, slik 
tilfellet er i dag.” 
 
Vedtak: Det endrede forslaget fra Helen Brandstorp ble vedtatt med 37 stemmer mot 35 
stemmer.    
 
 

Sak 4 Årsmelding for 2009 
  
Årsmeldingen var sendt medlemmene før møtet. Dirigentene gjennomgikk årsmeldingen, og 
det var flere som ytret seg under de ulike punktene.  
 
Vedtak: Årsmeldingen enstemmig vedtatt. 
 
Marte Kvittum Tangen fremmet følgende forslag: 
”Styret i AF skal arbeide for mulighet til bemannet legevakt i alle landets kommuner.”  
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Sak 5 Innkomne forslag - vedtektsendringer: UEMO-medlemsskap 
 
Trond Egil Hansen la frem styrets forlag til vedtektsendringer knyttet til UEMO-
medlemskap. I debatten fremkom tydelige ønsker om at medlemskap i UEMO videreføres. 
 
Etter debatten trakk styret sitt forslag til vedtektsendringer.  
 
 

Sak 6 Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger 
 
Leder for Sykehjelps- og pensjonsordningen (SOP) Hans Kristian Bakke redegjorde for 
vedtektsendringene.  
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Sak 7 Prosjektet for organisering av allmennleger i spesialisering 

 
Robert Burman orienterte om prosjektet for organisering av allmennleger i spesialisering, og 
han la frem hovedtrekkene i rapporten.  
 
Burmann la frem et forslag til utvalg for allmennleger i spesialisering.  
 
Burman la frem følgende forslag til vedtak:  
”Landsrådet ber styret arbeide videre med ivaretakelse av interessene til allmennleger i 
spesialisering og en eventuell organisatorisk struktur for dette i tråd med diskusjonen på 
landsrådsmøte.”  
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Sak 8 Regnskap for perioden 1. januar - 31. desember 2010 
 
Trond Egil Hansen redegjorde for regnskapet for perioden 1. januar – 31. desember 2010. 

 
Vedtak: Regnskapet og revisjonsberetningen ble enstemmig vedtatt.  
 
 

Sak 9 Budsjettforslag for 2012, herunder innstilling fra honorarutvalget 
 
Eirik Bø Larsen la på vegne av honorarutvalget frem utvalgets forslag til satser for honorarer 
og utgiftskompensasjoner for Allmennlegeforeningen for 2012:   
Honorarutvalget foreslo at godtgjørelsene i Allmennlegeforeningen knyttes til grunnbeløpet i 
folketrygden (G) som per 1. mai 2010 er kr 75 641,-. G fastsettes 1. mai hvert år og til 
salærsatsen som per 1. januar 2011 er kr 905,- per time og den fastsettes 1. januar hvert år. 
 

1) Praksiskompensasjonen i Allmennforeningen økes fra kr 6 200,- til 
salærforskriften sats i åtte timer per fraværsdag, salærsatsen for fire timer for 
halv fraværsdag.  

2) Leders lønn settes til 2,8 G og leders styrehonorar inkludert IKT settes til1,4 
G. For eventuelt fastlønnet leder gis en lønn tilsvarende 11 G. 

3) Nestleders lønn settes til 1,4 G og nestleders styrehonorar inkludert IKT settes 
til 0,4 G. 

4) Øvrige styremedlemmers honorar inkludert IKT settes tl 0,4 G. 
5) 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.  

 
Vedtak: Forslaget fra honorarutvalget ble enstemmig vedtatt. 

  
******* 

 
Trond Egil Hansen redegjorde for budsjettforslaget.  
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Det foreligger ikke budsjett for Den norske legeforening for 2012, og det er derved ikke kjent 
hva Allmennlegeforeningens andel av kontingenten til Legeforeningen for 2012 vil bli.  
 
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 
 
For å kunne videreføre et fortsatt stort landsråd og for å ha høy aktivitet forøvrig i forbindelse 
med samhandlingsreformen foreslår styret en tilleggskontigent på kr 200,- til ordinære 
medlemmer av Allmennlegeforeningen. 
 
Det foreslås avsatt kr 25 000,- til hver av Allmennlegeforeningens representanter i 
forhandlingene 2012 for Normaltariffen og eventuelle forhandlinger om rammeavtalen 
mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i 
kommunene og sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening for 
leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i 
fastlegeordningen som kompensasjon for merarbeid og tapt fortjeneste knyttet til 
forhandlingsprosessene. 
 
Vedtak:  
Følgende ble enstemmig vedtatt:  
 

1. Styrets forslag til budsjett for 2012. 
2. Praksiskompensasjon til de som har krav på slik kompensasjon fra 

Allmennlegeforeningen tilsvarer praksiskompensasjonen til styret.  
3. Tilleggskontigent utskrives med kr 200,- for 2012.  

 
 

Sak 10 Presentasjon av predisdentkandidatene 
 
Presidentkandidtatene til årets valg i Legeforeningen, Trond Egil Hansen og Hege Gjessing, 
presenterte seg.  
 
 

Sak 11 Valg av leder, nestleder og styre 
 
Valgkomiteen la frem følgende forslag: 
 
Leder:    Trond Egil Hansen 
Nesteleder:   Kari Sollien 
Styremedlemmer:  Bjørn Nordang 

Linda Øglend Rørtveit 
Beate Smetbak 
Egil Johannesen 
Tone Dorthe Sletten 

 
Varamedlemer:  Ivar Halvorsen 

Øystein Furnes  
Odd Jarle Kvamme  
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Gunnar Ramstad fremmet følgende forslag:  
 
”Ivar Halvorsen som medlem av styret ” 
 
Vedtak:  
Leder:    Trond Egil Hansen 
Nesteleder:   Kari Sollien 
Styremedlemmer:  Bjørn Nordang 

Linda Øglend Rørtveit 
Ivar Halvorsen 
Egil Johannesen 
Tone Dorthe Sletten 

 
Varamedlemer:  1. Beate Smetbak 

2. Øystein Furnes  
3. Odd Jarle Kvamme  

 
 

Sak 12 Valg av geografiske representanter til Legeforeningens landsstyre 
 
Leder Trond Egil Hansen presenterte styrets vurderinger og forslag. 
 
Vedtak: 

• Landsrådet gir styret fullmakt til oppnevning av geografiske representanter i samråd 
med førstelandsrådene i regionene.  

• Landsrådet gir fullmakt til styret for å kunne endre personvalg i samråd med LR1 hvis 
dobbel-representasjon i landsstyret skulle oppstå ved senere valg i lokalavdelingene 
innen 1.9.11. 

 
 

Sak 13 Valg av valgkomité 
 

Valgkomiteen bestod av  
 
Leder: Unni Aanes   1.9.2009 - 31.8.2013 
Nestleder: Lars Andreas Nesje  1.9.2007 - 31.8.2011 
Medlem: Ole Edvard Strand   1.9.2007 - 31.8.2013 
1. vara: Kristine Asmervik    1.9.2009 - 31.8.2013 
2. vara: Anne Mathilde Hanstad  1.9.2007 - 31.8.2011 
  
Anne Katrine Sebjørnsen, medlem fra 1.9.2007, gikk ut av valgkomiteen 23.9.2009, og 
Kristine Asmervik gikk inn som fast medlem til 31.8.2011. 

 
Følgende ble forelått: 
Som medlemmer: Bodil Aasvang Olsen og Ståle Onsgård Sagabråten   
Som varamedlem: Kjartan Olafsson  

 
Vedtak: 
Nestleder: Bodil Aasvang Olsen  1.9.2011 - 31.8.2015 
Medlem: Ståle Onsgård Sagabråten   1.9.2011 - 31.8.2015 
Varameldem: Kjartan Olafsson 1.9.2011 - 31.8.2015 
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Sak 17 Utdeling av året Allmennlegepris 
 

Komiteen til Allmennlegeprisen 2011 har bestått av Harald Skogholt, Anne Sissel Sørensen 
Bodil Aasvang Olsen og Kari Sollien.  
 
Kari Sollien redegjorde for komiteens begrunnelse: Årets allmennlege ble nominert av mange 
forslagsstillere. De skriver blant annet om han at han er unik, vakker og uvanlig. Han har en 
kraft, kreativitet og et seriøst engasjement som berører alle i samme rom. 

Det er skrevet om han på internett at han har jobbet parallelt som lege og kunstner siden 
studietiden. Erfaringen fra de "ikke kunstneriske miljøer" har gitt inspirasjon til det 
kunstneriske uttrykk. Særlig gjennom møtet med og innblikket i mange menneskers liv, som 
han har fått gjennom arbeidet som allmennpraktiker. 

Men det aller viktigste er hans oppriktige indignasjon og engasjement når han støter på 
systemer som ikke funker. 

Han har i en årrekke vært en ildsjel som på eget initiativ har lagt ned en meget stor 
arbeidsinnsats innen forbedring av datajournalverktøy i allmennpraksis. Han har 
vært involvert i en rekke prosjekter opp gjennom årene f.eks. TRINNVIS, ELIN og 
Meldingsløftet. Mye av hans arbeid har vært ren dugnadsinnsats til stor nytte for fellesskapet. 
Han har formidlet våre behov og vår hverdag inn mot forening, departement, EPJ-
leverandører, helseforetak. Hans arbeid er nå konkretisert bl.a. i EPJ-løftet, og hans 
utrettelige engasjement har bidratt til at det er blitt etablert en gruppe allmennleger som 
forsøker å bidra i dette viktige arbeidet. Han har tatt fatt i hverdagens datautfordringer. 
Utfordringer som de fleste av oss andre bare sitter og håper at noen andre gjør noe med! 

Årets allmennlege er kunstner og fastlege Regin Hjertholm. 
 

Sak 18 Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2012 
 
Johnny Mjell ønsket velkommen til Larvik 7. – 11. mai 2012. Landsrådsmøte blir torsdag 10. 
mai 2012.  
  
 


