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Godkjent 22. november 2018  
 
 
 
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  
 
I 
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 
 

Dato:   22. oktober 2018 
 

Møtested: Losby gods 

 

Deltakere:  Tom Ole Øren, leder  

Nils Kristian Klev, nestleder 
Kirsten Rokstad  
Christina Fredheim 
Sidsel Mordt Andreassen 
Elisabeth Stura 
Ole Arild Osmundnes 
Torgeir Hoff Skavøy 
Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin til 15.20 
 

Referent:  Camilla Fagerholt 
 
Tilstede: Karin Wallin 

 
 

Sak 193/2018: Leders 10 minutter 

 
 Møter i innsatsgruppen. Innsatsgruppen er nå lagt ned   
 Strategigruppa  
 Felles pressekonferanse hvor felles protokoll ble lagt frem 
 Sentralstyrets arbeidsseminar i Bergen 18-21 oktober.  
 Felles styremøte med Allmennlegeforeningen og Norsk forening for 

allmennmedisin  
 Foredrag i Telemark om fastlegeordningen 
 Arbeidsgruppe om finansieringsmodeller under trepartssamarbeidet 
 Fastlegen.no 
 Primærhelsegruppen  
 Statsbudsjettet 2019   
 Møte i forhandlingsutvalg Spekter  
 Møte med ledelsen i Apotekerkjeden sammen med Norsk forening for 

allmennmedisin  
 Sentralstyresaker:  

o ombygging av legenes hus  
o Lederseminar 2019  
o planlegging av Landsstyremøte Kristiansand 2019  
o RHF sine langtidsplaner  
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o Samhandling i nyoppnevnt arbeidsgruppe  

 Sentralstyret deltok på helsepolitisk konferanse og tillitsvalgtkurs for Midt Norge 

og Nord -Norge. Gode temaer som pasientsikkerhet og HMS, samhandling, "når 

legen gjør feil", kloke valg, digitalisering, mediehåndtering. 

 Trepartssamararbeidsmøte: orientering om Helse- og omsorgsdepartementet 
sine satsningsområder, oppfølging protokoll, regelverk for rekrutteringstilskudd, 
Ønske om ny arbeidsgruppe om kvalitet og innovasjon. 

 Lokal redaksjonskomite; Tom Ole Øren (AF), Espen Slettmyr (JA) , Ingvild Berg 
(SPOL), Daniel Wærnes (SPOL) og Camilla Fagerholt ( AF)  

 
 

Sak 194/2018: Politisk time og aktuelle saker 

 
 Møte med norsk forening for sykehjemsmedisin, Norsam og Norsk forening for 

allmennmedisin. Christina Fredeheim deltar fra Allmennlegeforeningen  
 Særavtalen 
 Møte om dokumentdeling i kjernejournal  
 Workshop om video konsultasjon – hva er mulighetsrommet for å innføre dette 

hos fastlegene  
 Ny nettside til Allmennlegeforeningen  
 Telefonmøte – Legeforeningens del av prosjektet om ALIS-stillinger. Fase 2 – 

fremtidsperspektiv  
 ALIS-vest – vurderer mulighet for å pilotere å være en regional enhet  
 Trepartsamarbeidet – fått på plass arbeidsgruppe om kvalitet og innovasjon  
 Finansiering av Skil  
 Studietur til England med Helse- og omsorgsdepartementet om 

videokonsultasjoner  
 Medlemsmøte i Rogaland  
 Menonrapporten  
 Spørreundersøkelsen til Legeforeningen  
 Møte med KS om oppføling av protokollen til særavtalen om arbeidstid 

 
 

Sak 195/2018: Referat fra forrige styremøte 

 
Referat fra styremøtet 13. september 2018 var sendt styrets medlemmer før styremøtet.  
 
Vedtak: Referatet ble godkjent.  
 

 

Sak 197/2018: Felles styremøte AF og NFA 28. september 

 
 Tom Ole Øren innledet om styremøtet og forslaget til agenda fra Norsk forening for 

allmennmedisin.  
 
Styret diskuterte saken. 
 
Vedtak: 
 

 Primærhelseteam 
AF og NFA ser på primærhelseteam som en mulighet for å styrke fastlegekontorenes 
arbeid med å gi et bedre tilbud til svake pasientgrupper, og støtter intensjonen med 
piloten. Vi ser at det er svakheter i modell for organisering og finansiering av piloten. 
Foreningene vil gi støtte og oppfølgning til de medlemmer/kontorer som har gått inn i 
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pilotprosjektet. Vi vil bidra til at piloten kan gjennomføres slik at vi får en evaluering av 
god kvalitet.   

  
 Samhandling 
 Samhandlingsdokumentet som er utviklet av NFAs faggruppe for samhandling er 

sammen med AFs og NFAs arbeidsprogrammer utgangspunkt for 
samhandlingsarbeidet til begge foreninger. 

 
 Samarbeid mellom AF og NFA 
 AFs og NFAs ledere og sekretariatene har fast møte en gang per måned. 

De felles ledermøtene med ledere, nestledere og sekretariat utvider møteserien fra to 
til tre møter i året. 

 
Lederne i AF og NFA har ansvar for å orientere løpende med relevant og viktig 
informasjon for begge foreningene. 
Lederne sitter som observatører i hverandres styrer. Nestleder inviteres ved leders 
fravær. 
 

 

Sak 198/2018: Våruka 2019 

 
Status fra kurskomiteene: 

 Kurs i drift av legekontor 
 Kurs i helsepolitikk: skal ha møte denne uka.  
 Ledelseskurset: skal ha møte med Universitetet i Oslo 
 Uklart om det blir tre emnekurs – Norsk forening for allmennmedisin kommer 

tilbake til dette. 
 Helseministeren er invitert til årsmøtet til Norsk forening for allmennmedisin.  

 

Sak 199/2018: Tariffkonferansen 2018 

                                                                                            
Gjennomgang av agendaen for tariffkonferansen.   

  

Sak 200/2018: Legeforeningens oppfølging av forskriften om spesialistutdanning i ASA-
fagene 

 
 Allmennlegeforeningen hadde til orientering mottatt et brev fra Legeforeningen av 5. 

september 2018 om Legeforeningens oppfølging av forskriften om spesialistutdanning. 
Allmennlegeforeningen hadde også mottatt e-post fra spesialitetskomiteen av 15. 
oktober 2018. 
 
Vedtak: Styret tok henvendelsene til orientering.  
 

Sak 201/2018: Kursavgifter 2019 

 
På felles ledermøte AF og NFA 10. oktober 2018 ble det vedtatt at kursavgiftene for 
2019 økes med ca. konsumprisindeksen.  
Solstrand: kr 6 000 – kr 3 500 for halve kurset.  
Geilo: kr 6 000  
Nord-Norge: kr 5 450 
Nidelvkurset: kr 5 450  
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
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Sak 202/2018: Revisjonsberetning for Våruka og Geilokurset 

 
Vedlagt innkallingen fulgte revisjonsberetningen fra Thorsby AS for Våruka og 
Geilokurset.  

 
 Vedtak: styret tok beretningene til etterretning.  
  
 

Sak 203/2018: Kurskomiteseminar 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 14. september 2018 fra 
Legeforeningen om kurskomiteseminar 24. og 25. januar 2019 på Soria Moria hotell og 
konferansesenter. 
 
Allmennlegeforeningen hadde også mottatt e-post av 19. september 2018 fra 
kurskomiteen til seminaret med forespørsel om en fra Allmennlegeforeningen kan holde 
et innlegg på 20 minutter om de nye kravene til LIS1 og LIS 2 legene på fredagen etter 
lunsj. Det planlegges en paneldebatt med representanter fra Helsedirektoratet, KS, 
Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin.  
 
Vedtak: Christina Fredheim holder innlegg og deltar i paneldebatten.  
 

Sak 204/2018: Rettshjelpsutvalget 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 26. september 2018 fra Legeforeningen 

om oppnevning til rettshjelpsutvalget.  
 
Åge Henning Andersen ønsker reoppnevning. 
 
Frist 25. oktober 2018. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Åge Henning Andersen som leder av 
rettshjelpsutvalget.  
 

Sak 205/2018: Oppnevning av arbeidsgruppe for Legeforeningens arbeid innen 
samhandling 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 27. september 2018 fra Legeforeningen 

om oppnevning av arbeidsgruppe for Legeforeningens arbeid innen samhandling. 
 
På grunn av tidsfristen er det meldt tilbake til Legeforeningen om at Torgeir Hoff Skavøy 
deltar fra Allmennlegeforeningen.  
 
Torgeir Hoff Skavøy presenterte kort sine tanker, og styret diskuterte saken.  
 

Sak 206/2018: Forsikringer for styremedlemmer 

 
Forsikringer for styremedlemmer var opp på styremøte 13. september 2018 som sak nr. 
179. Det ble vedtatt at sekretariatet skulle skaffe til veie ytterligere informasjon.  

 Ny informasjon og forsikringsvilkårene følger vedlagt. 
 

Vedtak: Styret ønsker fortsatt forsikring.  
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Sak 207/2018: Høring - Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens 
kapittel 25 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 19. september 2018 fra 
Legeforeningen om høring om endringer i apotekloven, legemiddelloven og 
folketrygdlovens kapittel 25 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om innføring av 
overtredelsesgebyr som en reaksjonsmulighet ved brudd på enkelte handlingsnormer i 
apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25, rettet mot leger som 
misbruker blåreseptordningen. 
 
Det foreslås å innføre overtredelsesgebyr for overtredelser hvor dagens reaksjonsmidler 
ikke anses som tilstrekkelige til å reagere effektivt og hensiktsmessig, og derfor heller 
ikke har den nødvendige preventive effekten for å sikre etterlevelse av regelverket. 
Endringene er ment å bidra til at regelverket blir mer effektivt og at formålet bak 
reguleringen oppnås lettere, og at det er viktig å ha tilstrekkelige og hensiktsmessige 
reaksjonsformer ved brudd på regelverket. 
 
Det foreslås også endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften. Endringene 
angir hvilke konkrete overtredelser i forskriftene det skal kunne gis overtredelsgebyr for, 
samt hvilket skyldkrav som kreves for at overtredelsgebyr kan ilegges. 

Dokumenter  

Høringsfrist: 19. november 2018 

Nils Kristian Klev orienterte, og styret diskuterte.  

Vedtak: Nils Kristian Klev skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.   
 

Sak 208/2018: Høring - Prioritering på klinisk nivå 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post fra Legeforeningen av 25. september 
2018 om prioritering på klinisk nivå 
 
Helsedirektoratet inviterer til ekstern høring og ber om innspill på utkast til sluttrapport 
for prosjektet "Prioritering på klinisk nivå". Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra 
Helse- og omsorgsdepartementet som et ledd i oppfølging av prioriteringsmeldingen. 
 
I dette prosjektet har Helsedirektoratet søkt å få innsikt i klinikeres erfaringer med 
prioritering, ved å gjennomføre strukturerte gruppesamtaler. Innspillene er vurdert og 
lagt til grunn for forslag som kan støtte deres systematiske arbeid med prioritering. 
Rapporten er laget i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Klinikere og ledere på 
ulike nivåer har bidratt i ulike prosjektgrupper, og i gruppesamtalene ute i sykehusene. I 
tillegg har representanter fra allmennmedisin og pasient- og bruker-organisasjoner 
vært involvert. 
 
Prioriteringer i helsetjenesten er et stort tema, og de sier de har måttet ta en rekke 
avgrensinger i dette prosjektet. Beslutninger på RHF eller HF nivå har ikke vært diskutert 
i prosjektet. Prosjektet har omfattet vurderinger i spesialisthelsetjenesten etter at 
pasientens rettighetsstatus er avklart. Prosjektet har ikke hatt dialog med private 
avtalespesialister. 
 
Helsedirektoratets inntrykk er at det generelt mangler systematikk i hvordan 
prioriteringsutfordringer blir håndtert. En tydelig tilbakemelding fra rapporten er at de 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/endringer-i-apotekloven-legemiddelloven-og-folketrygdlovens-kapittel-25/
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mener det mangler en overordet diskusjon om hva sykehusene ikke skal gjøre. De fleste 
styringssignaler handler om grupper som skal prioriteres opp, nye tilbud som skal inn 
osv. 
 
Helsedirektoratet mener at det bør arbeides bredt og langsiktig med et rammeverk for 
drøfting av prioriteringskriteriene i klinikken. Rapporten foreslår at et rammeverk bør 
dekke områdene opplæring, ledelse, myndighetsstyring og informasjonsvirksomhet. 
 
Videre sier direktoratet at man ved å gjøre kriteriene bedre kjent og tatt i bruk vil 
klinikere få et felles språk og modell for prioriteringsbeslutninger. Dette kan bidra til å 
støtte klinikerne og deres ledere i vanskelige beslutninger, og å stå trygt i å si "nei" når 
det er nødvendig. 
 
Les mer fra rapporten i vedlagte høringsdokumenter.  

Dokumenter  

Høringsfrist 12. oktober 2018 

Allmennlegeforeningen besvarer ikke denne høringen. 

Sak 209/2018: Høring - Tilleggshøring om endringer i forskrift om opptak til høyere 
utdanning for opptak til studieåret 2019-2020, Medisin ved Universitetet i Oslo 

 
Allmennlegeforeningen har mottatt en e-post av 9. oktober 2018 fra Legeforeningen 
om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning for opptak til studieåret 2019-
2020, Medisin ved Universitetet i Oslo. 

Departementet har sendt på høring forslag om endringer i forskrift om opptak til 
medisinstudiet på Universitetet i Oslo. Forslaget kommer opprinnelige fra Universitetet i 
Oslo. 

Det foreslås et tillegg i § 4-2 første punkt, under forutsetning av at Universitetet i Oslo og 
Unit, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, finner fram til 
en god arbeidsdeling og en praktisk løsning innenfor den nasjonale opptaksmodellen. 
 
Universitetet i Oslo ønsker å forsøke opptak basert på en test (UniTest). Universitetet har 
foreslått at testen skal danne grunnlag for rangering av søkerne i en egen kvote. 
Universitetet mener at søkerne i kvoten må ha en karakterpoengsum på minimum 50, 
det vil si et karaktergjennomsnitt på 5,0 fra videregående opplæring. 
Universitetet i Oslo ønsker et slikt forsøk fordi de mener at poenggrensene for å få tilbud 
om studieplass på medisin er så høye at en "rekke høyt motiverte og kvalifiserte søkere 
ikke får opptak. Erfaring tilsier at utvelging gjennom karakterer alene ikke speiler det 
samla bildet av de nødvendige egenskapene en person trenger for å bli en god 
lege,…" Universitetet har også vist til at de fleste land i Europa har innført alternative 
opptakskriterium, og at alternative opptaksmetoder antakelig kan føre til et større 
mangfold "både demografisk, geografisk og kjønnsmessig". 
Det foreslås en forsøksordning for opptak til kullene i studieårene 2019-2020, 2020-2021, 
2021-2022, 2022-2023 og 2023-2024, hvor en kvote på 20 % av studieplassene går til de 
søkerne som består en test administrert av Universitetet i Oslo. Alle søkere til 
profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Oslo i denne perioden vil få mulighet til å 
ta testen. 

Høringsfrist 24.oktober 2018 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/prioritering-pa-klinisk-niva/
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Kirsten Rokstad orienterte, og styret diskuterte saken.  

Vedtak: Kirsten Rokstad besvarer høringen.  

 

Sak 210/2018: Høring - Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 9.oktober 2018 om regional 
utviklingsplan for Helse Vest RHF 

Helse Vest RHF har sendt sin utviklingsplan på høring. Planen skal sette retning for 
spesialisthelsetjenesten den neste 4-årsperioden, og med en ytterligere tidshorisont 
frem mot 2035. Helse Vest RHF har dessverre sendt ut sin plan på høring flere måneder 
etter de andre RHF-ene, og med svært kort frist (15. november 2018). Vi beklager 
ulempene det medfører for foreningsleddene, men håper dere likevel får tid til å 
besvare høringen hvis dere opplever det som relevant. 
 
Prosessen med de regionale utviklingsplanene er i en viktig fase. De fleste 
helseforetakene (HF-ene) ble i løpet av våren 2018 ferdig med utarbeidelsen av sine 
utviklingsplaner. Nå er disse sammenfattet på RHF-nivå. RHF-ene sender med dette ut 
sine utviklingsplaner på høring. Disse utviklingsplanene vil igjen ligge til grunn for Helse- 
og omsorgsdepartements arbeid med ny Nasjonal helse- og sykehusplan, som skal 
ferdigstilles høsten 2019. Høringsrunden om utviklingsplanene til RHF-ene vil altså legge 
et viktig grunnlag for Legeforeningens arbeid det neste året.  
 
De regionale utviklingsplanene skal gi et samlet bilde av utviklingstrekk og utfordringer 
helsetjenesten står overfor. Pasientens helsetjeneste skal stå i fokus. Utviklingsplanene 
skal peke på fremtidens behov og konkretisere strategier for hvordan disse målene kan 
nås. Sentrale tema er helsepersonell med riktig kompetanse, og samarbeid med 
kommunene. Bruk av teknologi og nye digitale løsninger vil videre stå sentralt for å sikre 
tilstrekkelig kapasitet i spesialisthelsetjenesten.  
 
Høringssvar gir kvalitative beskrivelser av faglige, arbeidshverdagslige og 
samhandlingsrelaterte tema. Kildegrunnlaget som her arbeides fram vil også være 
viktig for Legeforeningen etter at arbeidet med RHF-enes utviklingsplaner er ferdig.  
Spørsmål kan rettes til høringsansvarlig Sverre Lerum. 
Les mer om forslaget i vedlagte dokumenter og på Helse Vest sine nettsider.  

Høringsfrist 24. oktober 2018 

Elisabeth Stura orienterte, og styret diskuterte.  

Vedtak: Elisabeth Stura besvarer høringen.  

 

Sak 211/2018: Høring - Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud mv. 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 9. oktober 2018 fra 
Legeforeningen om nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud mv. 

Regjeringen har sendt på høring forslag om å etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og 
brukerombud. Regjeringen skriver at de ønsker å løfte pasient- og 
brukerrettighetsordningen, både når det gjelder innhold og omfang. 

Det foreslås at ombudene i fylkene skal bytte navn til Eldre-, pasient- og 
brukerombud. Det nasjonale ombudet skal i tillegg være ombud for et fylke og 
lokaliseres sammen med ombudet i dette fylket. 
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Det foreslås videre å lovfeste at det nasjonale ombudet skal lede ombudskollegiet, 
bidra til utvikling av felles arbeidsmetodikk, bistå de øvrige ombudene med systematisk 
kompetanseutvikling og veiledning, gi råd i enkeltsaker, bidra til gode fellesløsninger, 
bidra til felles forståelse av prinsipielle saker og følge med på hvordan ulike grupper av 
pasienter og brukere prioriteres ved tildeling av helse- og omsorgstjenester. 
Ansvarsområdet for det nasjonale ombudet og de lokale ombudene skal fortsatt være 
avgrenset til helse- og omsorgstjenester fra stat og kommune. Dette gjelder også for 
eldre pasienter og brukere. 

 
I tillegg skriver departementet at Helsedirektoratet arbeider med å etablere en pilot på 
en landsdekkende enhet med spesialkompetanse på samiske pasienter og 
brukerombudstjenester. 
 
Departementet tar sikte på at ordningen med nasjonalt Eldre-, pasient- og 
brukerombud skal tre i funksjon i løpet av annet halvår i 2019. 

Høringsfrist: 5. desember 2018  

 

Sidsel Mordt Andreassen orienterte, og styret diskuterte.  

Vedtak: Sidsel Mordt Andreassen skriver utkast til høring som ferdigbehandles per e-

post.   

Sak 212/2018: Forskjeller og likheter mellom fastleger og avtalespesialister 

 
Styremedlem, Torgeir Hof Skavøy, hadde fremmet forslag om at det utarbeides en 
fremstilling om forskjellene og likhetene mellom fastleger og avtalespesialister AF-styret 
skal kunne forklare sin modell, og må derfor ha god argumentasjon.  
 
Skavøy orienterte, og styret diskuterte.  
 
Vedtak: Christina Fredheim og Nils Kristian Klev begynner med en fremstilling om 
forskjeller og likheter mellom fastleger og avtalespesialister.  
 

Sak 213/2018: Kravsinvitasjon - forhandlinger av særavtalen med Virke 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post fra Legeforeningen av 16. oktober 
2018 om Kravsinvitasjon - forhandlinger av Særavtalen med Virke. 
 
Svarfrist 4. januar 2019 
 
Vedtak: Styret tok saken til etterretning.  
 

Sak 214/2018: Invitasjon til Ylfs tariffkonferanse og festmiddag 6. desember 2018 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 18. oktober 2018 fra YLF med 

Invitasjon til Ylfs tariffkonferanse og festmiddag 6. desember 2018 på Farris Bad, Larvik. 
 
Vedtak: Tom Ole Øren deltar fra Allmennlegeforeningen.  
 

Sak 215/2018: Evaluering av fastlegeordningen - invitasjon til deltakelse i 
referansegruppe fra Helsedirektoratet 
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Helsedirektoratet av 18.oktober 2018 
med invitasjon til deltakelse i referansegruppe for evaluering av fastlegeordningen  
 
Camilla Fagerholt orienterte, og styret diskuterte saken.  
 
Svarfrist fredag 26. oktober. 
 
Vedtak: Kirsten Rokstad og Tom Ole Øren deltar fra Allmennlegeforeningen.  
 

Sak 216/2018: Yrkesskadeforsikring 

 
Ole Arild Osmundnes orienterte om arbeidet med oppfølgingen av saken om 
yrkesskadeforsikring fra landsstyremøtet. 
 
Vedtak: Ole Arild Osmundnes jobber videre med saken.   
 

Sak 217/2018: Informasjon om ulike avtaler mellom kommunene og fastlegekontorene 

 
Torgeir Hoff Skavøy foreslo at det bes om informasjon fra førstelandsrådene om ulike 
avtaler mellom kommunene og fastlegekontorene.  
 
Styret diskuterte saken.  
 
Vedtak: Torgeir Hoff Skavøy følger opp saken.  
 
 
 


