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Godkjent 21. mai 2012 
 

REFERAT FRA LANDSRÅDSMØTE I  
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN  

 

2012 

 

Dato:   Torsdag 10. mai 2011 kl 13 - 18 

 

Møtested:  Farris bad i Larvik 

 

Landsråder som var til stede:  

Østfold:   Petter Brelin, Christina Fredheim, Karoline van der Hagen, Jørn 

Gilberg og Robert Jozsef L Magnusson. 

Akershus:   Kiana Kasiri, Geirr Halvor Setekleiv, Lars Tjensvoll, Amir 

Narges, Geir Nystøl, Rune Burkeland-Matre, Shima Rafey og 

Gjertrud Lødøen 

Oslo:    Bjørn Sletvold, Pernille Bruusgaard, Hanne Moen Undlien, 

Terje Risanger, Fuk-Tai Sundvor, Svein Hamnes Aaberge, 

Rune Aavik, Sigurd Sørås Jonassen, Arne Olav Fagermoen, 

Hans Braadland, Per Johan Askim, og Jan Olav Sørdal. 

Hedmark:   Martin Chapman, Marte Sophie Kvittum Tangen, Ragnhild 

Dybvig og Frank Grund. 

Oppland:   Siw Odden Fosheim, Bodil Hagen Sægrov og Karin 

Frydenberg. 

Buskerud:   Ole Henrik Krat Bjørkholt, Ingunn Idsø Deinboll, Nils Kristian 

Klev og Øystein Husby. 

Vestfold:   Are Austnes, Heidi Cecilie Villmones, Arne Bredvei og Torger 

Corneliusen 

Telemark:   Torstein Sakshaug og Svein Solli   

Aust-Agder:   Aslaug Hektoen Moen og Olav Bentzen 

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

Rogaland:   Jan Robert Johannessen, Gerd Signy Solberg Omland, Per 

Brunovkis, Tor Johannesen, Anne Kvalheim og Yngve 

Johansen 

Hordaland:   Øivind Wesnes, Kirsten Rokstad, Gunnar Ramstad, Sissel 

Holmen, Marit Dunja Torster, Birgitte Lundkvam, Hege 

Tønnesen og Sveinung Gangstø  

Sogn og Fjordane:  Ronny Cassells  

Møre og Romsdal:  Bjarne Storset  

Sør-Trøndelag:  Marte Walstad, Anne Berit Nilsberg, Martinus Hermen Dijkstra 

og Eli Øvstedal 

Nord-Trøndelag:  Harald Skogholt og Svenn Morten Iversen  

Nordland:   Linda Lynn Wright-Nilssen 

Troms:    Anton Giæver, Lars Nesje, Elisabeth Kristoffersen 

Finnmark:    Amund Peder Teigmo og Marit Karlsen  
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Fra styret:  

Trond Egil Hansen, Kari Sollien, Bjørn Nordang, Linda Øglend Rørtveit, Tone Dorthe 

Sletten, Egil Johannesen og Ivar Halvorsen. 

 

Observatør: Marit Hermansen og Morten Laudal. 

 

Referent: Kartan Olafsson og Camilla Fagerholt Storli. 

 

Trond Egil Hansen ønsket velkommen og foretok navneopprop. Det var 75 

stemmeberettigede landsråder til stedet og syv fra styret. 

 

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter 

 

Godkjenning av innkalling: 

 

o 31. januar ble innkalling sendt landsrådsrepresentantene pr e-post 

o 3. februar fikk alle Allmennlegeforeningens medlemmer invitasjon pr e-post 

med lenke til informasjon på nettet og oppfordring om elektronisk påmelding 

o Felles annonse AF/NFA var innrykket i Tidsskriftet nr. 4, 21. februar med 

innkalling til hhv AFs landsrådsmøte og NFAs årsmøte 

o 30. mars fikk alle AFs medlemmer innkalling med sakliste pr e-post med lenke 

til saksdokumentene på hjemmesiden. 

o Samtidig (29. mars) ble brev med sakliste sendt per post til de 527 AF-

medlemmer som ikke har oppgitt sin e-postadresse. De ble oppfordret til å se 

saksdokumentene på AFs hjemmeside 

o Innkallingen ble godkjent.  

 

Innkallingen ble godkjent.  
 

Valg av dirigenter: 

Anne Mathilde Hanstad og Svein Aarseth ble valgt til dirigenter.  

 

Valg av tellekorps:  

Wenche Brunell, Marit Hermansen og Bente Mjølstad ble valgt til tellekorps. 

 

Valg av referenter: 

Kjartan Olafsson og Camilla Fagerholt Storli ble valg til referenter. 

 

 

Sak 2 Godkjenning av saklisten 

 

Følgende sakliste var sendt medlemmene: 

 

1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter, referenter, tellekorps 

2. Godkjenning av sakliste 

3. Leders tale 

4. Fastlegeforskriften 

5. Fastlegen.no 

6. Prosjekt Allmennleger i spesialisering 
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7. Årsmelding for 2011 

8. Arbeidsprogram for perioden 1. september 2011 – 31. august 2013  

9. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2011 

10. Budsjettforslag for 2013, herunder innstilling fra honorarutvalget 

11. Valg av honorarutvalg 

12. Utdeling av årets Allmennlegepris 

13. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2013 

 

Saklisten ble godkjent. 

 

 

Sak 3 Leders tale 

 

Det viktigste budskapet i Hansens tale til landsrådet i Allmennlegeforeningen var at forslaget 

til ny fastlegeforskrift vil gjøre fastlegene mindre tilgjengelige og vil ødelegge ordningen om 

den vedtas uten vesentlige endringer.  

 

Hansen sa videre at man i normaltarifforhandlingene i fjor fikk et oppdatert omforent bilde av 

utgiftene i praksis gjennom inntekts- og kostnadsundersøkelsen. Fastlegene har vært smertelig 

klar over at utgiftene i fastlegepraksis har steget langt mer enn prisstigningen de siste årene, 

men motparten ville ikke forholde seg til det uten en ny inntekts- og kostnadsundersøkelse. 

 

Hansen orienterte videre om arbeidsgruppen med KS i fjor høst hvor tema var utvikling av 

avtalene for å understøtte samhandlingsreformen. 

 

Andre sentrale punkter i Hansens tale var legevakt, turnustjensten og samhandlingsreformen.  

 

Eirik Bø Larsen ble takket for hans mangeårige engasjement i den europeiske 

allmennlegeorganisasjonen UEMO, hvor han nå har takket av fra vervet som visepresident.  

 

 

Sak 4 Fastlegeforskriften 

  

Presidenten Hege Gjessing innledet om forslaget til ny fastlegeforskrift. Hun redegjorde for 

det arbeidet som har vært gjort i Legeforeningen knyttet til forslaget til ny fastlegeforskrift. 

Hun kritiserte både prosessen og innholdet i forslaget. Prosessen har bidratt til større 

forståelse og kunnskap om fastlegenes arbeid. Hun understreket at forskriften må forandres på 

vesentlige punkter - slik den foreligger vil den få motsatt effekt enn hensikten. Lavere 

tilgjengelighet, kortere konsultasjoner, mer henvisninger og mer å gjøre for sykehusene. 

Videre vil en konsekvens av forskriften bli utrygghet for fastlegens faglig ansvar og 

økonomisk.  

 

Gjessing takket de tillitsvalgte i Allmennlegeforeningen for innsatsen.  

 

Det ble åpnet for debatt. Det ble blant annet understreket at det er viktig å legge planer for 

alle kategorier av fastleger. Videre ble det oppfordret til å fortelle om hvor faglig spennende 

og tilfredsstillende det er å være fastlegge. Det er viktig å fremme stoltheten over faget.  
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Sak 5 Fastlegen.no 

 

Kari Sollien orienterte redegjorde for Fastlegen.no. 

 

Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt at Fastlegen.no fortsetter sin drift i ytterligere to år. Styret 

legger fram en ny evaluering av driften på årsmøtet i 2013.  

 

 

Sak 6 Prosjekt Allmennleger i spesialisering  

 

Linda Øglend Rørtveit og Robert Burman redegjorde for prosjektet Allmennleger i 

spesialisering.  

 

Vedtak: Det etableres et utvalg for allmennleger i spesialisering, ALIS, i tråd med forslaget i 

arbeidsgruppens rapport. Utvalget etableres som et prosjekt over tre år. Utvalget skal utvikle 

eget mandat med utgangspunkt i arbeidsgruppens forslag. I løpet av det tredje året skal 

prosjektet evalueres. Evalueringen legges frem for landsrådet/årsmøtet i 2015. 

 

 

Sak 7 Årsmelding i 2012 

 

Årsmeldingen var sendt medlemmene før møtet. Dirigentene gjennomgikk årsmeldingen.   

 

Anne Kvalheim fremmet følgende forslag:  

 

”1. Landsrådet ber styret i AF om å jobbe for at Legeforeningen oppfordrer Staten til å 

trekke sitt selskap Statoil ut av all tjæresandvirksomhet umiddelbart. 

 

2. Landsrådet ber SOP sørge for at deres portefølje ikke inneholder firma som er involvert i 

tjæresand.” 

 

Ole Henrik Kraft Bjørkholt fremmet følgende forslag: 

”Landsrådet oppfordrer styret i AF om å jobbe for at Legeforeningen gir sin moralske støtte 

til dr. O Connors rett til å melde fra om helseskadelige forhold i oljeindustrien.” 

 

På bakgrunn av diskusjonen i Landsrådet ble begge forslagene trukket 

 

Marit Karlsen fremmet følgende forslag: 

”Ønsker at AF skal jobbe for trygging av rett til amming i offentlige miljøer.”  

 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.    

 

Vedtak: Årsmeldingen enstemmig vedtatt. 

 

 

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

 

Trond Egil Hansen redegjorde for styrets forslag til arbeidsprogram for perioden 1. september 

– 31. august 2013. 

 Videreutvikle fastlegeordningen  
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o Individrettede forebyggende legeoppgaver bør utføres av fastlegen. Herunder 

helsekontroller av barn som i dag utføres av lege på helsestasjon og i 

skolehelsetjeneste.  

o Bedre organisering og finansiering av samarbeidet mellom fastlegene og øvrig 

kommunehelsetjeneste. Praksiskompensasjon ved kommunal bistilling i 

henhold til særavtalen må dekke legekontorets reelle utgifter.  

o Forsøksordninger med annet helsepersonell tilknyttet fastlegekontorene. 

o Alle fastleger skal være spesialister eller i spesialisering i allmennmedisin. For 

å oppnå dette trengs god veiledning og oversiktlig utdanningsløp. Lege i 

spesialisering skal kunne velge mellom fastlønn og næringsdrift.  

o Det må utredes flere seniortiltak for fastleger. 

o Fastleger som ønsker å holde kveldsåpent, skal kunne bruke kveldstakster.  

o Arbeide for å få etablert senter for allmennmedisinsk kvalitet (SAK) for å sikre 

og utvikle god kvalitet i fastlegeordningen. 

 Utvikle virkemidler for å realisere samhandlingsreformens gode intensjoner, herunder 

gode IKT-løsninger 

o Den totale rammen for normaltariffen må utvides for å finansiere nye oppgaver 

som følger av samhandlingsreformen, herunder individrettede og 

grupperettede forebyggende helsetjenester. 

o Det helt nødvendige EPJ-løftet må finansieres av staten.  

o God drift av LSU og ALU er avgjørende. Arbeidet skal honoreres tilsvarende 

takst 14.  

o For å bidra til å sikre sykehjem og andre kommunale institusjoner gode 

legetjenester skal det baseres på frivillige avtaler og ikke pålegg. Det må 

utvikles statlige normer for legebemanningen på sykehjem og andre 

kommunale institusjoner. 

 Legevakt skal gi gode legetjenester til befolkningen og gode arbeidsforhold for legene  

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

ikke kunne pålegges. 

o Leger skal kunne ta fri full dag etter nattevakt med full dekning for 

legekontorets driftskostnader. 50 % av takst 14 per halvtime.  

o Legevakt skal utføres fra legevaktsentral med medarbeiderbemanning. 

o Vaktlegers sikkerhet skal ivaretas ut fra lokal risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Kommunen skal sørge for nødvendige tiltak i forbindelse med pasienter som 

utgjør en sikkerhetsrisiko. 

o Driftsmøter for legevakt og akuttmedisinsk samhandlingstrening er arbeid og 

skal legges til dagtid og honoreres tilsvarende takst 14.  

o Kommunen skal sørge for transport ved vaktlegers utrykning til sykebesøk.   
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o Beredskapsgodtgjørelsen skal minimum dobles.  

 Arbeide for en mer profesjonalisert tillitsvalgtstruktur 

o Lokal tillitsvalgt må ha rett til nødvendig frikjøp dekket av kommunen.  

o Det skal jobbes for at det i små kommuner åpnes for interkommunale 

tillitsvalgte.   

 Legge til rette for mer allmennmedisinsk forskning 

o Retten til å ta forskningspermisjon må utvides til også å gjelde annen type 

forskning enn forskningsprosjekt på doktorgradsnivå.  

 Samarbeid med NAV om god kvalitet på trygdemedisinsk arbeid 

o Lokale samarbeidsmøter med NAV gjennomføres på dagtid og honoreres 

tilsvarende takst 14. 

 

Ole Henrik Kraft Bjørkholt fremmet følgende forslag: 

”AF skal jobbe for å fjerne legemeldt sykefravær fullstendig, og således innføre 365 

egenmeldingsdager pr år. Vi skal selvsagt fortsette å gi medisinske råd i samtale med 

pasienten, men hvorvidt arbeidstaker føler seg i stand til å møte på jobb er en sak mellom 

arbeidstaker og arbeidsgiver, ikke en paternalistisk avgjørelse av legen.” 

 

Vedtak: Forslaget ble nedstemt med 58 mot og 20 for.   

 

Vedtak: Arbeidsprogrammet ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Sak 9 Regnskap for perioden 1. januar - 31. desember 2011 

 

Trond Egil Hansen redegjorde for regnskapet for perioden 1. januar – 31. desember 2011. 

 

Vedtak: Regnskapet og revisjonsberetningen ble enstemmig godkjent.  

 

 

Sak 10 Budsjettforslag for 2013, herunder innstilling fra honorarutvalget 

 

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

og utgiftskompensasjoner for Allmennlegeforeningen for 2013: i tråd med vedtaket for 2012: 

  

Vedtak: Bestemmelsene for honorarer, lønn og praksiskompensasjoner som ble vedtatt for 

2012 i Allmennlegeforeningen videreføres med de justeringer som følger av justeringene av 

G og salærtakstene for 2013. 

 

******* 

 

Trond Egil Hansen redegjorde for budsjettforslaget.  
 

Det foreligger ikke budsjett for Den norske legeforening for 2013, og det er derved ikke kjent 

hva Allmennlegeforeningens andel av kontingenten til Legeforeningen for 2013 vil bli. 
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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 tilleggskontingent for å kunne ha den aktivitet som landsrådet beslutter. Vi er nå i en 

situasjon med stor usikkerhet om fremtidige rammer for allmennlegevirksomhet i Norge. Da 

vil det være nødvendig med høyt aktivitetsnivå i foreningen, og vi må også planlegge for 

ekstraordinært landsrådsmøte. Det foreslås en tilleggskontingent for 2013 på kr 500 for 

ordinære medlemmer av Allmennlegeforeningen. 

 

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

forhandlingene 2013 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 

forhandlingsprosessen.  

 

Forslag til vedtak i landsrådet:  

1. Styrets forslag til budsjett for 2013 vedtas 

2. Det gis praksiskompensasjon og utgiftsdekning til Allmennlegeforeningens styre 

tilsvarende landsrådets vedtak 11. mai 2011. 

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

Allmennlegeforeningen tilsvarer praksiskompensasjon til styret. 

4. Kontingent for assosierte medlemmer utskrives med kr 1 000,- for 2013. 

5. Tilleggskontingent utskrives med kr 500,- for 2013.  

6. Styret gis fullmakt til å omdisponere innen budsjettets rammer. 

 

Vedtak:  

Følgende ble enstemmig vedtatt:  

 

1. Styrets forslag til budsjett for 2013. 

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

Allmennlegeforeningen tilsvarer praksiskompensasjonen til styret.  

3. Tilleggskontigent utskrives med kr 200,- for 2013.  

 

 

Sak 11 Valg av honorarutvalg 

 

Leder Trond Egil Hansen presenterte styrets forslag til valg på honorarutvalg:  

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

 

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

akklamasjon. 

 

Sak 13 Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøte 2013 

 

Linda Wright-Nilssen ønsket velkommen til Bodø i uke 17 i 2013. Landsrådsmøte blir onsdag 

24. april 2013.  
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Sak 12 Årets allmennlege 2013 

 

Komiteen til allmennlegeprisen 2012 har bestått av Bjarne Storset og Anne Sissel Sørensen 

fra landsrådet og Linda Rørtveit og Ivar Halvorsen fra styret. 

 

Årets allmennlegepris gikk til Fastlegeaksjonen ved Kjetil Karlsen.  

 

Ivar Halvorsen redegjorde for komiteens begrunnelse: årets prisvinner har 

 nedlagt en voldsom arbeidsinnsats  

 utvist stor kreativitet  

 engasjert både kolleger og befolkning, i det sentrale spørsmålet: hva er god 

allmennmedisin og hvordan må betingelsene være for å kunne levere dette til 

befolkningen  

I bunnen ser vi at det ligger et dypt engasjement for legenes faglige autonomi. 

 

Bredt engasjement og massemønstring krever innsats fra mange, men er umulig uten de 

ildsjelene som våger og orker å gå foran. Vi har valgt å verdsette begge deler med årets 

pristildeling, sa Halvorsen.  

 

 


