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  Godkjent: 3. mai 2010 

 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA LANDSRÅDSMØTE I ALLMENNMENNLEGEFORENINGEN 

 

 2010 

 
 

Dato:   6. mai 2010 kl 13.00 – 18.00  

 

Møtested: Radisson Blu Lillehammer Hotel 

 

Landsråder som var til stede: 

Østfold:  Jan-André Alstad-Olsen 

Akershus:  Kiana Kasiri, Kari Garberg, Arne Røde, Jan A Falldalen, Eivind 

Myhre, Morten Einer Asdahl, Edvin Tore Bach-Gansmo, Gjertrud 

Lødøen, Tom Sundar 

Oslo:   Bjørn Sletvold, Pernille Bruusgaard, Arne Olav Fagermoen, Kirsten 

Hjelle, Jon Christensen, Hanne Moen Undlien 

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

Oppland:  Bodil Hagen Særgrov, Siw Odden Fosheim, Karin Frydenberg 

Buskerud:  Ingunn Idsø Deinboll 

Vestfold:  Johnny Mjell, Carlo David Schebesta, Torger Corneliusen 

Telemark:  Torstein Sakshaug 

Aust-Agder:  Aslaug Hektoen Moen 

Vest-Agder:  Anne Sissel Sørensen, Alf Petter Hunn, Heidi Syvertsen 

Rogaland:  Jan Robert Johannessen, Ivar Halvorsen, Gerd Signy Solberg Omland, 

Anne Kvalheim, Truls Anton Eide, Anja Adriana de Jong 

Hordaland:  Øivind Wesnes, Niels Saaby Hansen, Anne Lucie Voltersvik, Sveinung 

Gangstø, Gunnar Ramstad, Hege Tønnesen Brekke, Sissel Holmen, 

Dunja Marlit Torster 

Sogn og Fjordane: Linda Svori, Gry Elise Amundsen Albrektsen 

Møre og Romsdal: Bjarne Storset, Nataliya Vorotnyak Overå, Jørn Kippersund 

Sør-Trøndelag: Eli Øvstedal, Tone Dorthe Sletten, Kristine Asmervik, Harmen 

Martinus Dijkstra, Marit Beate Smetbak 

Nord-Trøndelag: Harald Skogholt, Børge Halfdan Winther 

Nordland:  Laila Nilsen 

Finnmark:  Marit Karlsen. 

 

Fra styret:  

Trond Egil Hansen, Ståle Onsgård Sagabråten, Stian Lobben, Bjørn Nordang, Kjartan 

Olafsson, Bodil Aasvang Olsen, Kari Sollien. 

 

Observatør: Gisle Roksund og Karsten  Kehlet. 

 

Referent: Unni Aanes og Camilla Fagerholt Storli 
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***** 

 

 

Trond Egil Hansen ønsket velkommen og foretok navnopprop. Det var 59 stemmeberettigede 

landsråder til stedet og syv fra styret 

 

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter 

 

Godkjenning av innkalling: 

- Innkalling til landsrådene ble sendt 1. februar 2010 

- Innkallingen ble sendt ut til medlemmer av AF per e-post 12. februar 2010  

- Innkalling ble sendt ut per post til de som ikke har e-postadresse 4. mars 2010 

- Annonse i tidsskriftet: Kunngjøring om årsmøtet ble annonsert i Tidsskriftet 25. februar 

2010 (nr 4/2010). Annonse i Tidsskriftet 25. mars 2010 (nr 6/2010)  

- Sakslisten ble lagt ut på nettet 7. april 2010, og det ble sendt e-post om dette 8.april 2010 

 

Innkallingen ble godkjent.  

 

Valg av dirigenter: 

Anne Mathilde Hanstad og Svein Aarseth ble valgt til dirigenter. 

 

Valg av tellekorps:  

Wenche Brunell, Morten Laudal og Unni Aanes ble valgt til tellekorps. 

 

Valg av referenter: 

Unni Aanes 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 

2. Godkjenning av saksliste 

3. Leders tale 

4. Årsmelding for 2009 

5. Innkomne forslag 

6. SAK – Senter for allmennmedisinsk kvalitetsutvikling 

7. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2009 

8. Budsjettforslag for 2011, herunder innstilling fra honorarutvalget 

9. Valg av honorarutvalg 

10. Utdeling av året Allmennlegepris 

11. Fastsettelse av tid og sted for årsmøte 2011 

 

Sakslisten ble godkjent. 

 

 

Hilsen fra presidenten 

 

Legeforeningens president Torunn Janbu hilste forsamlingen. Janbu uttrykte glede over å se 
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stor aktivitet i foreningen. Hun viste til at tillitsvalgte er grunnstammen i Legeforeningen, og 

at foreningen er avhengig av dyktige tillitsvalgte. Hun uttrykte glede over at det er så mange 

kompetente medlemmer i foreningen. Hun redegjorde kort for Legeforeningens oppgaver og 

engasjementer. Hun viste til at det er mye å ta tak i fremover.   

 

Janbu redegjorde videre kort for Legeforeningens seks satsningsområder:  

1.  Kvalitet, arbeidsmiljø og økonomi som styringsgrunnlag i sykehus  

2. Faste stillinger for leger i sykehus  

3. Bedre samhandling i helsetjenesten  

4. Utvikling av fastlegeordningen  

5. Fremme forskning og fagutvikling  

6. Sikre rekruttering og involvering av tillitsvalgte gjennom forbedret opplæring og 

bistand. 

Janbu understreket at Legeforeningen har hånden på utviklingen av fastlegeordningen, og at 

det betyr noe hva Legeforeningen sier. Samtidig understreket hun at det er store utfordringer 

og at det ikke er sikkert Legeforeningen får gjennomslag for alt.   

 

 

Sak 3 Leders tale 

 

I sin tale til landsrådet i Allmennlegeforeningen, la leder Trond Egil Hansen vekt på at 

fremtidens finansieringsordning må legge til rette for en volumøkning i fastlegeordningen. - 

En volumøkning vil kreve både finanser og økt veiledningskapasitet. Hansen etterlyser bedre 

dialog med myndighetene rundt dette. 

 

Hansen gikk også gjennom Legeforeningens rolle i vinterens pandemi. "Pandemien ble 

håndtert godt, mye takket være kompetansen og kunnskapen hos fastlegene.” 

 

I sin tale uttrykte Hansen uro over manglende konkretisering av tiltak i stortingsmeldingen 

om samhandlingsreformen. - Vi er enige i målbeskrivelsen, understreket han likevel. Hansen 

la fram en rekke punkt styret ønsker vurdert: 

 Større kommunale enheter, evt interkommunalt samarbeid  

 Styrking av institusjonshelsetjenesten i kommunen  

 Rett til innleggelse i sykehjem for fastlegene  

 Rendyrke klinisk praksis som kjerneoppgave for fastlegene  

 Rett til lavere avtalefestet listetak  

 Tilrettelegge for større fastlegepraksiser evt med annet helsepersonell  

 Definere behovet for ulike allmennlegeoppgaver i og utenfor praksis  

 Åpne for større grad av oppsøkende virksomhet  

 Utvikling av LSU (lokalt samarbeidsutvalg)  
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 Utvikling av kvalitetsindikatorer og SAK  

 Utvikling av PKO (Praksiskonsulentordningen)  

 

Det ble fremmet følgende forslag: 

 

1. Gunnar Ramstad og Eirik Bø Larsen fremmet følgende forslag:  

Landsrådet kan ikke akseptere en endring i finansieringsform av fastlegers yrkesutøvelse som 

innebærer en relativ økning av basisgodtgjørelsen på bekostning av den ytelsesbaserte 

inntektskomponenten. 

 

Styrets alternative forslag: 

Landsrådet ber styret arbeide for å beholde en god balanse mellom basisgodtgjørelse og den 

ytelsesbaserte inntektskomponenten.  

 

Vedtak: Forslaget fra Ramstad og Bø Larsen ble vedtatt med 46 mot 18 stemmer.    

 

2. Bente Bjørnhaug Pedersen fremmet følgende forslag: 

Sakspapirene på papir gjøres tilgjengelig for utdeling ved vårukas start. 

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot en stemme.  

 

3. Gunnar Ramstad og Eirik Bø Larsen fremmet følgende forslag:  

Landsrådet godtar ingen økning av plikten til offentlig allmennmedisinsk arbeid utover 7,5 

timer/uke. 

 

Styrets alternative forslag: 

Landsrådet ber styret arbeide for at plikten til offentlig allmennmedisinsk arbeid ikke økes 

utover 7,5 timer/uke. Styret trakk forslaget.  

 

Vedtak: Forslaget fra Ramstad og Bø Larsen ble enstemmig vedtatt.  

 

4. Gunnar Ramstad og Eirik Bø Larsen fremmet følgende forslag: 

Landsrådet mener at kronisk syke mennesker må sikres kvalitetsmesig god helsetjeneste når 

deler av tilbudet flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommunal helsetjeneste. Omsorgen for 

kronisk syke må derfor skje innenfor rammen av fastlegeordningen. Dette kan blant annet 

skje ved at det gis anledning til delegert konsultasjon for ansatte hos fastlege.  

 

Vedtak: Forslaget fra Ramstad og Bø Larsen ble vedtatt mot en stemme. 

 

5. Gunnar Ramstad og Eirik Bø Larsen fremmet følgende forslag: 

Landsrådet forventer at styret prioriterer arbeidet med å få allmennlegenes nye, økte 

utgiftskomponenter i form av pensjonspremier, sykeavbruddsforsikring, IKT og HMS 

(inklusiv bedriftsehelsetjeneste) kompensert gjennom de forestående normaltariff-

forhandlingene. 

 

Vedtak: Forslaget fra Ramstad og Bø Larsen ble enstemmig vedtatt. 

 

6. Terje Jordan-Nilsen fremmet følgende forslag: 

Landsrådet pålegger styret å utarbeide en oversikt over hvilke takster som ble merforbrukt før 

forhandlingene og med hvor mye. 
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Vedtak: Forslaget fra Jordan-Nilsen ble forkastet med et klart flertall mot 14 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. 

 

(Innlegg) Representant fra Leger i vitenskapelige stillinger hilste landsrådet og anerkjente det 

viktige arbeidet Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin gjør med 

allmennmedisinsk forskning.  

 

Det ble fremmet følgende forslag:  

 

1. Karin Frydenberg fremmet følgende forslag til punkt 4.7: 

AFs landsråd er bekymret for kvaliteten ved den planlagte omleggingen av turnustjenesten. 

Det må sikres at omfanget og kvaliteten av tjenesten i allmennpraksis opprettholdes på et 

minst like høyt nivå som i dag. En økt plikttjeneste for legene slik forslaget innebærer må få 

en grundig gjennomarbeiding før en eventuell innføring. Befolkningen må sikres godt 

kvalifiserte leger i primærhelsetjenesten. Et økt antall leger direkte fra utdanningen vil kreve 

godt forberedte kommuner og nok spesialister i allmennmedisin som kan være veiledere, og 

disse må ha tid avsatt til denne veiledningen. AFs landråd ber styret arbeide for å sikre dette.  

 

Vedtak: Forslaget fra Frydenberg ble enstemmig vedtatt. 

 

2. Tone Dorte Sletten fremmet følgende forslag 

Landsrådet ber styret om å jobbe for at tillitsvalgte for allmennlegene får 

praksiskompensasjon når de deltar på aktiviteter som tillitsvalgte, og at prinsippet om at man 

ikke kan få både praksiskompensasjon og kurspoeng bortfaller. Dette for fortsatt å ha et aktivt 

og skolert tillitsvalgt apparat for allmennlegene. 

 

Vedtak: Forslaget fra Sletten ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Sak 5 Innkomne forslag 

 

Ståle Onsgård Sagabråten redegjorde for forslaget fra Allmennlegeforeningens styre om at 

Allmennlegeforeningens vedtekter § 3-1-1 endres til: 

 

§ 3-1-1 Landsrådets sammensetning 

Landsrådet består av styrets medlemmer og landsrådsrepresentanter valgt av og blant AFs 

medlemmer i hver av Legeforeningens lokalforeninger (jfr. Legeforeningens lover § 3.3.3) 

Det skal velges én landsrådsrepresentant for hvert 100 AF-medlem, men aldri mindre enn to 

landsrådsrepresentanter per lokalforening. Medlemstall i AF per 1. februar i valgåret legges til 

grunn for beregning av antall landsrådsrepresentanter fra hver lokalforening. 

 

Landsrådsdelegasjonen fra hver lokalavdeling ledes av 1. landsråd evt. vara (2. landsråd). 
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Norsk forening for allmennmedisin har to observatører i landsrådet. 

 

Sagabråten redegjorde for styrets begrunnelse for forslaget: 

Allmennlegeforeningen har de siste årene hatt stadig stigende underskudd, med om lag 

500.000 i 2008 og om lag 925.000 i 2009. Det ligger også an til underskudd i 2010. Fra 2008 

har AF hatt ny landsrådsstruktur, med et representativt landsråd med ca. 90 delegater som sitt 

øverste organ. Et så stort landråd er kostbart. Bare kostnadene til praksiskompensasjon utgjør 

en utgift på om lag kr 550 000 per landsrådsmøte. Et stort landsråd er et viktig aktivum for 

foreningen, men det er styrets vurdering at vi av økonomiske grunner ikke kan fortsette med 

et like stort landsråd. Styret la derfor frem forslag til vedtektsendring for å redusere 

landsrådets størrelse til ca 50. 

 

Vedtak: Forslaget fra Allmennlegeforeningens styre ble forkastet med 48 stemmer.  

 

 

Sak 6 SAK Senter for allmennmedisinsk kvalitetsutvikling 

 

Trond Egil Hansen redegjorde for forslaget fra styret:  

 

Forslag til vedtak: Landsrådet ber styret arbeide videre med etablering av SAK i tråd med de 

prinsipper som er trukket opp. 

 

Hansen redegjorde for bakgrunnen for forslaget:  

Visjoner om et Senter for allmennmedisinsk kvalitetsutvikling, SAK  

Man ser for seg et senter som kan drifte et nasjonalt kvalitetssystem som kan ivareta 

pasientsikkerhet i allmennmedisin, understøtte lokalt kvalitetsarbeid, samt representere 

kvalitetsledelse for norsk allmennpraksis, herunder yte praksisstøtte ved utvikling av verktøy 

og utdanne kvalitetsveiledere. Nasjonale aktivitets- og prosessindikatordata bør høstes som en 

gevinst av systematisk lokalt kvalitetsarbeid basert på elektronisk uttrekk av 

pasientjournaldata. Viktige elementer vil være utvikling av ulike kvalitetsverktøy, herunder 

faglig fundert videreutvikling av de elektroniske pasientjournalsystemene. Praksis-

konsulentene er viktige redskap til å sikre kvalitet i samhandling mellom nivåene, og bør 

vurderes faglig styrket via SAK. 

 

Dersom kvalitetstenkning og kvalitetsarbeid skal bli en vane på det enkelte legekontor, 

trenger allmennlegene verktøy, tid og rom. Kvalitetsarbeidet må tilrettelegges utenfra, ikke 

bare være opp til den enkelte leges interesse og samvittighet. All erfaring med kvalitetsarbeid 

viser at det både må komme fra grasrota og samtidig være forankret i ledelsen. 

Utredning av SAK gjøres i to prosjekter 

I løpet av høsten 2009 ble det i samråd med Legeforeningens ledelse besluttet at SAK skal 

utredes gjennom to prosjekter: ”SAK organisering” og ”SAK innhold”. 

 

Prosjekt 1. Utredning om organisering og rammevilkår for etablering og drift av SAK 

Sentralstyret oppnevnte i møte 19. januar 2010 å sette ned en arbeidsgruppe for å utrede 

organisering og rammevilkår for etablering av SAK med Trond Egil Hansen, sentralstyret 

som leder, videre Kirsten Toft sentralstyret, Gisle Roksund NFA og Janecke Thesen 

prosjektleder for prosjekt SAK innhold, som øvrige medlemmer. Utvalget får nødvendig 

støtte fra sekretariatet. 
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Arbeidsgruppen skal utrede det overordnede rammeverk for SAK, som skal innholde og drifte 

kvalitetssystemene som støtter allmennlegenes virksomhet. Det skal også legges til rette for 

videreutvikling og senere fornying av systemene. En må utrede organisering, utforming, 

forankring, alternativer for finansiering og muligheter for samarbeid og grensesnitt mot 

myndighetsorganer og etablerte ordninger for kvalitetsutvikling. Utredningen er tenkt å gå 

over 4 - 6 måneder i 2010. Finansiering av arbeidet gjøres gjennom sentralstyrets 

disposisjonskonto. 

 

SAK må ha troverdighet hos allmennleger og myndigheter og i kommunene. Allmennlegene 

må holdes godt orientert om utviklingen av SAK, og myndighetene og kommunene ved 

Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) må tas med i utviklingsprosessen. 

Myndighetene tenkes representert ved Helse- og omsorgsdepartementet 

(HOD)/Helsedirektoratet (Hdir)/Kunnskapssenteret og kommunene ved KS.  

 

Arbeidsgruppen har diskutert ulike modeller for organisering og har lagt vekt på premissene 

beskrevet ovenfor, etterlevelse av uttalte visjoner sammen med SAKs historikk i den drøfting 

som legges frem for sentralstyret. Arbeidsgruppen har i drøftingene sett mye til NOKLUS og 

den integritet denne organisasjonen har og det arbeid som denne stiftelsen har gjort og gjør i 

førstelinjetjenesten. Over 99 % av allmennlegelaboratorier deltar i en frivillig kvalitetssikring 

av sine laboratorieresultater i regi av NOKLUS. Mange sykehjem er også i ferd med å få 

ordningen etablert fra NOKLUS. 

 

Flere organisatoriske modeller er vurdert. Stiftelse er et aktuelt alternativ. En stiftelse kan 

organiseres med et partssammensatt styre. SAK blir dermed en selvstendig juridisk enhet. 

SAK vil da ikke bli en del av Legeforeningens organisasjonsstruktur, men gruppen foreslår at 

den bør ha forankring til Legeforeningen sentralt via representanter i styret og i driftsenhet for 

best mulig informasjonsflyt og kontakt. Strukturen kan likne den NOKLUS, AMFF eller 

Legeforeningens fond for kvalitet og pasientsikkerhet har, men arbeidsgruppen mener så langt 

at SAK bør være knyttet til et administrativt organ eller kvalitetsmiljø framfor et 

forskningsmiljø.  

 

Høsten 2009 sendte HOD et oppdrag til Kunnskapsenteret om å komme med forslag til 

prosess for å etablere et overordnet kvalitetssystem for primærhelsetjenesten, herunder 

allmennlegetjenesten. Bakgrunnen var opplysninger i Commonwealth-Fund-undersøkelsen i 

2009 blant allmennleger, hvor det bl.a. er beskrevet at Norge er sakket akterut når det gjelder 

rutiner for innsending av produksjonsdata fra bl.a. allmennlegetjenesten. 

 

Det vil være viktig for hele dette arbeidet at myndighetene og Legeforeningen konvergerer 

mot en felles forståelse og strategi. SAK må ha tillit så vel hos myndighetene som hos 

allmennlegene. 

 

Det er behov for ytterligere avklaringer før man kan konkludere mht organisasjonsform og 

myndighetstilknytning. 

 

Finansiering 

Eventuell medlemsavgift bør stå i forhold til det allmennlegene opplever å få igjen ved 

medlemskapet slik at det oppleves å gi en merverdi i forhold til deres arbeid. Medlemskap må 

forutsettes frivillig, og det kan ikke påregnes at alle blir medlem. 

 

Samtidig er det foreslått fra Legeforeningens side at spesialiteten i allmennmedisin skal gjøres 

obligatorisk for alle som jobber selvstendig som allmennlege i Norge. I en slik prosess kan en 
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også se for seg at medlemskap i SAK vil følge som et ledd i spesialistutdanningen og at 

medlemskap også knyttes til videre- og etterutdanningen. 

 

Ideelt sett burde en slik medlemsavgift være dekket kollektivt gjennom finansieringen 

allmennlegene får fra kommunen eller staten. Per i dag er det normaltariffen og 

basistilskuddet som er aktuelle. Det vurderes som krevende å hente midler gjennom 

normaltariffen da det er andre store utfordringer som må løses først.  

 

Prosjekt 2. Utvikling av det faglige innholdet i SAK 

Søknad prosjekt ”Trygg hos fastlegen og på legevakta” mottok i desember 2009 inntil 

2.000.000 NOK av Fondsutvalget for Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring 

og pasientsikkerhet til utvikling av det faglige innholdet i SAK for 2010.  

 

Mange av kvalitetssystemene som skal inngå i verktøykassen for SAK er arbeidet med i 

mange år og forankret i fagmiljøet. Det er imidlertid behov for at disse videreutvikles og 

settes sammen.  

 

Prosjektet er i gang med Janecke Thesen som prosjektleder. 

 

Vedtak: Forslaget fra styret ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Sak 7 Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2009 

 

Trond Egil Hansen redegjorde for regnskapet for perioden 1. januar – 31. desember 2009. 

 

Vedtak: Regnskapet og revisjonsberettningen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Sak 8 Budsjettforslag for 2011, herunder innstilling fra honorarutvalget 

 

Eirik Bø Larsen la på vegne av honorarutvalget frem utvalgets forslag til satser for honorarer 

og utgiftskompensasjon for Allmennlegeforeningen for 2011:   

 

1) Praksiskompensasjon i Allmennlegeforeningen økes fra kr 6 150,- til kr 6 200,- per 

fraværsdag, halvparten for halv fraværsdag. 

2) Faste godtgjørelser for leder og nestleder økes med henholdsvis kr 10.000 (til kr 

230.000,-) og kr 5000,- (til kr 115.000,-).  

3) Honorar til styret beholdes uendret fra tidligere kr 15 000 per år. 

 

Vedtak: Forslaget fra honorarutvalget ble enstemmig vedtatt  

 

Elisabeth Swensen fremmet følgende forslag: 

Årsmøtet ber styret gi honorarutvalget i oppdrag å utrede fremtidig godtgjørelse til styret, 

herunder forholdet mellom praksiskompensajson og honorar.  

 

Vedtak: Forslaget fra Swensen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

***** 
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Trond Egil Hansen redegjorde for budsjettforslaget.  

 

Inntekter 

Det foreligger ikke budsjett for Den norske legeforening for 2011, og det er derved ikke kjent 

hva tilskuddet til Allmennlegeforeningen for 2011 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 

 

Utgifter 

Regnskapet for 2009 viser et misforhold mellom inntekter og utgifter. Dette har blant annet 

sammenheng med at Allmennlegeforeningen har måttet dekke utgifter knyttet til AFs 

geografiske representanter i landsstyret. I tillegg påløp det utgifter knyttet til etablering av 

nettstedet Fastlegen.no.  

 

Av hensyn til den finansielle situasjonen generelt og at regnskapet for 2009 viste et betydelig 

underskudd, har styret ikke villet foreslå økninger verken i satsene for praksiskompensasjon 

eller styrehonorar, men er innforstått med at honorarutvalget kan fremme forslag for 

landsrådet.  

 

Styret finner det utilrådelig fortsatt å tære på egenkapitalen og vil foreslå for landsrådet å 

gjøre vedtak om tilleggskontingent for 2011 med kr 300 per medlem. Dette anses også som 

nødvendig for å dekke inn utgifter til drift av nettsiden Fastlegen.no. For hjemmel vises det til 

Legeforeningens lover og Allmennlegeforeningens vedtekter § 4-3, 3. ledd som lyder:  

”Landsrådet i Allmennlegeforeningen fastsetter kontingent for assosierte medlemmer 

og kan vedta å utskrive en tilleggskontingent til ordinære medlemmer, innenfor en 

ramme på 10 % av hele kontingenten til Legeforeningen.” 

 

Styret fremmet følgende forslag til vedtak i landsrådet: 

1. Styrets forslag til budsjett for 2011 vedtas 

2. Tilleggskontingent utskrives med kr 300 for 2011.  

 

Tone Dorthe Slettten fremmet følgende forslag til budsjettet: 

Landsrådet i AF foreslår en tilleggskontigent til AF på 500 kr for 2011. Dette for å kunne 

opprettholde nødvendig aktivitetsnivå i foreningen og samtidig beholde dagens størrelse og 

representasjon i AFs landsråd.  

 

Styret trakk sitt forslag om tilleggskontigent på kr 300,-. 

 

Vedtak: Følgende ble enstemmig vedtatt:  

1. Styrets forslag til budsjett for 2011 vedtas. 

2. Tilleggskontigent utskrives med kr 500,-. for 2011. 

  

***** 

 

Jan Robert Johannessen fremmet følgende forslag: 

AF søker å forhandle frem en pakkeløsning for tilgang til NEL og videreselger dette til 

medlemmene med påslag for å dekke inn utgifter til SAK og et overskudd til driftsformål for 

AF. Jeg legger det frem som oversendelsesforslag.  

 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig oversendt styret.  
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Sak 9 Valg av honorarutvalg 

 

Valgkomiteen hadde forberedt valg på honorarutvalg for styret. Trond Egil Hansen la frem 

styrets forslag til honorarutvalg for perioden mai 2010 – mai 2012:  

 

Anne Mathilde Hanstad  

Eirik Bø Larsen 

Børge Winther 

 

Vedtak: Anne Mathilde Hanstad, Eirik Bø Larsen og Børge Winther ble valgt ved 

akklamasjon. 

 

 

Sak 10 Utdeling av året Allmennlegepris 

 

Komiteen til allmennlegeprisen 2010 har bestått av Harald Skogholt, Nataliya V. Overå, 

Bodil Aasvang Olsen og Kari Sollien.  

 

Årets allmennlegepris gikk til Jørgen Skavlan.  

 

Kari Sollien redegjorde for komiteens begrunnelse: Årets vinner har etter komiteens mening 

profilert faget allmennmedisin og allmennlegen som fagperson på en god måte i media og på 

andre arenaer. Han er fastlege, forfatter og foredragsholder. Han har formidlingsevne og 

formidlingsønske. Det er egenskaper vi trenger for å bygge et godt og tydelig omdømme som 

faggruppe. Han er også et godt forbilde for mange unge allmennleger som leter etter sin plass 

i faget. 

 

Han står for god folkeopplysning med fokus på mestring fremfor sykeliggjøring, og har deltatt 

aktivt i sykmeldingsdebatten det siste året på en modig og tydelig måte. Prisvinneren 

kombinerer sitt brede engasjement med en omfattende allmennpraksis. 

 

 

Sak 11 Fastsettelse av tid og sted for årsmøtet 2011 

 

Ole Strand ønsket velkommen til Kristiansand 9. – 13. mai 2011. Landsrådsmøte blir onsdag 

11. mai 2011.  


