Referat fra årsmøte 2016 i Norsk forening for
allmennmedisin
Sted: Quality Grand Hotel Kongsberg, torsdag 12. mai kl. 13 – 17

Det var totalt 184 personer til stede, herunder medlemmer, assosierte medlemmer, gjester,
sekretariat og Grunnkurs A deltakere (obligatorisk oppmøte fra punkt 1-3).
Petter Brelin åpnet møtet og ønsket medlemmer og gjester velkommen.
1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter, referenter og tellekorps.
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger.
Bente Thorsen og Hans Høvik ble valgt til dirigenter.
Charlotte Ibsen Henriksen og Martin Chapman ble valgt til referenter.
Tor Carlsen, Camilla Fagerholt og Kari Sollien ble valgt til tellekorps.
2. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden.
Dirigentene presenterte forretningsorden.
Vedtak:
Dagsorden og forretningsorden ble godkjent.
Leders tale: Leder Petter Brelin markerte NFA som voksen tiåring i tale til årsmøtet og nevnte
store saker siste år: Valget av Marit Hermansen den første toppleder fra fagmedisinsk
forening i Dnlf, arbeidet for å sikre allmennmedisinsk spesialistutdanning og arbeidet med
primærhelsemeldingen er saker som peker videre framover. Arbeidet for å bedre rekruttering
til allmennmedisin og styrking av fastlegeordningen er sentrale oppgaver for NFA.
(Leders tale er i sin helhet lagt ut på NFAs hjemmesider).

Det ble ønsket velkommen til to innledere:
Bente Prytz Mjølstad (styremedlem i NFA) innleder ved fravær av Reidun Førde. Medisinsk
etikk. Hvordan klarer leger å balansere de ulike kravene til legerolle?
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Trygve Derås: Innleder om portvokterrollen. Han refererte sin ph.d. som kom frem til at jo
flere som gikk til fastlegen, - desto flere gikk til spesialist. Med økonomiske og kommersielle
påvirkninger kan leger bli mer pasienters advokat enn portvokter.
Oppsummering:
Klinisk praksis innebærer variasjon
 Det er en utfordring å analysere årsaker til variasjon nærmere
Stor variasjon viser behov for mer samstemt praksis?
 Fagmiljøene må lede diskusjonen
 Behandling som er dokumentert lite virksom må sløyfes
 Utvalgte retningslinjer som følges opp
Styrke portvaktrollen
 Fastlegene og spesialisthelsetjenesten har felles ansvar
 Gir bedre bruk av helseressurser
 Utfordrende pasientautonomi
 Fokus på overbehandling på bekostning av de svakeste?
3. Helsepolitisk verksted "Portvokterrollen, hvordan styrker vi den?"
Styremedlem Bente Prytz Mjølstad innledet til debatt rundt kafebordene:
Overforbruk av helsetjenester
 På hvilke områder er overforbruket størst? (radiologi, lab, spesialistvurderinger,
innleggelser…)
 Hva kan fastleger gjøre for å redusere overforbruk av helsetjenester?
 Hva kan/ bør NFA gjøre for å hjelpe fastleger å forvalte portvokterrollen bedre?
Feilbruk av sosiale ordninger
 I hvilken grad bidrar fastleger til feilbruk av sosiale goder - utløst av medisinske
kriterier? (sykemelding, uføretrygd, AAP, hjelpemidler, grunn og hjelpestønad o.l)?
 Hvordan får vi til en riktigere fordeling?
Kommentarer fra kafebordene:
 Kommentarer på vanskeligheter med henvisninger til MR og lab – behov for
beslutningsstøtte.
 ALIS blir rådet til å sende ut mer informasjon om hvilke hjelpemidler som er
tilgjengelige
 Etterlyser mer veiledning og informasjon fra NFA vedrørende overforbruk av
antibiotika
 Oppfordringer til kollegene om å ytre seg i lokalsamfunnene og informere om
overdiagnostikk og andre problemstillinger.
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 Senter for kvalitet i legekontor kan skape en god arena for refleksjon og læring av
variasjon
4. Årsmelding for 2015
Årsmelding – Kommentarer:





Det ble påpekt noen konkrete feil i meldingen.
Referansegruppe- arbeid og velferd er lagt ned.
Styret vil prioritere ønsker om referansegrupper og ta initiativ.
Helen Brandstorp og Karsten Kehlet vil forme en referansegruppe i distriktsmedisin.

Årsmelding ble vedtatt.
Oversendingsforslag fra Janecke Thesen under kapittel 5 av Årsmeldingen:
 Årsmøtet anerkjenner det årlige kurset i Helsepolitikk arrangert av AF som en viktig og
aktuell møteplass for allmennleger
 NFA og AF anbefales å samarbeide for at kurset gjøres gratis for alle allmennleger og
dekkes av fond II regelverket
 NFA og AF anbefales å samarbeide om kurset slik at problemstillingene belyses både
fra et Union (AF), og et College (NFA) – perspektiv
NFA styret tok imot forslaget og skal samarbeide med AF om behandling av forslaget.
5. Arbeidsprogrammet
Nestleder Torgeir Hoff Skavøy gikk igjennom arbeidsprogrammet.
Helen Brandstorp fremla en presentasjon av problemet med rekruttering av leger til
distriktene.
Oversendelsesforslag fra Karsten Kehlet, Sverre Håkon Evju og Helen Brandstorp:
 NFA skal jobbe for at kunnskap om hva som kan bidra til å rekruttere og stabilisere
allmennleger i kommunene systematisk deles med og innhentes fra medlemmer og
relevante organisasjoner på alle nivå.
Vedtak:
Oversendelsesforslaget ble vedtatt.
Oversendelsesforslag fra Gisle Roksund vedrørende arbeidsprogrammet - om
overdiagnostikk.
Forslag om en supplerende setning på side to, andre paragraf: ' Styret vil videre spre kunnskap
om overdiagnostikk og overbehandling.'
Vedtak:
Oversendelsesforslaget ble vedtatt.
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Forslag til støtteerklæring fra Jørund Straand og Guri Rørtveit:
 For Norsk forening for allmennmedisin (NFA) er det viktig å støtte tiltak som kan
fremme allmennmedisinsk klinisk og pasientnær forskning. Forskning styrker
kunnskapsgrunnlaget for klinisk arbeid og kan bidra til bedret kvalitet på tjenestene.
 Allmennlegetjenesten representerer helsetjenestens desidert største arena for
diagnostikk og behandling. Dagens betydelige skjevfordeling mellom
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten av ressurser til og infrastruktur for
forskning er derfor ikke bærekraftig. Skjevfordelingen kan bety at sentrale
myndigheter ikke tar behovet for klinisk allmennmedisinsk forskning på alvor.
 Et praksisbasert forskningsnettverk for å bistå rekruttering av pasienter til klinisk
forskning på en forutsigbar måte for fastlegene vil være et viktig tiltak for å styrke
allmennmedisinsk klinisk forskning.
 NFA støtter det pågående arbeidet forankret i landets allmennmedisinske akademi for
å etablere praksisbasert forskningsnettverk i allmennmedisin.
 NFA oppfordrer samtidig sentrale helsemyndigheter, kommunesektoren og de
medisinske fakultetene til å forplikte seg økonomisk for å drifte praksisbasert
forskningsnettverk i Norge.
Vedtak:
Erklæringen ble vedtatt.
Kommentar fra Eirik Bø Larsen: Vedrørende overdiagnostikk: Det er et paradoks at Staten
ber om å begrense unødvendig behandlinger, samtidig som Staten ved NAV tvinger leger til å
rekvirere unødvendige undersøkelser og behandling.
Oversendelsesforslag fra Karin Frydenberg:
 Årsmøtet ber NFA arbeide for å heve frem fastlegenes plass og arbeid med rus og
psykiatri i kommunene
 Vi krever at kommunene tilføres tilstrekkelige faglige og økonomiske ressurser før
opprettelse av akutte kommunale døgnplasser i rus og psykiatri
Vedtak:
Oversendelsesforslaget ble vedtatt.
6. Evaluering av mentorordningen – presentasjon av ny løsning:
Styremedlem Nina Wiggen presenterte ordningen.
Organisering:
 En student kontakter en fastlege som har meldt seg til NFA som mentor. En oversikt
over mentorer finnes tilgjengelig på legeforeningen.no/nfa.
 Ubetalt, basert på interesse
 Ingen pålagt struktur eller mål
 Fylles med innhold av fastlege og student i fellesskap
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Kommentar fra Rasmus Bakken (leder medisinstudentene): berømmet NFA for initiativet og
bemerker at denne ordningen er positiv for både innenlandsstudentene og
utenlandsstudentene. NMF oppfordrer leger til å melde seg til å være mentorer.
7. Presentasjon av EPJ løftet
Susanne Prøsch fremla presentasjonen av EPJ løftet sammen med Espen Hetty Carlsen.
EPJ løftet er et samarbeidsprogram mellom E-helsedirektoratet og Legeforeningen, finansiert
av avsetninger i Normaltarifforhandlingene. En rekke delprosjekter er under utvikling med
sikte på å bedre pasientsikkerhet og kvalitet i fastlegens arbeid, og sikre bedre arbeidsflyt. De
første forbedringene rulles ut fra leverandørene i løpet av 2017.
8. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2015.
Vedtak:
Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2015 ble vedtatt.
9. Budsjett 2017.
Vedtak:
Budsjett 2017 ble vedtatt.
10. Valg av underutvalg.
Vedtak:
Utdanningsutvalget AU – ny leder Frode Oosterling ble valgt.
Kvalitetsutvalget KUP – ny leder Gunnar Frode Olsen ble valgt
Klassifikasjonsutvalget AKU – ny leder Bjørn Gjelsvik ble valgt.
Honorarutvalget – ny leder Børge Winther ble valgt.
Avgående ledere ble takket av.
11. Fastsettelse av tid og sted for Årsmøte 2017
Presentasjon av Jonas Lian om NFA årsmøtet i Tromsø 2017.
Vedtak:
Torsdag 27. april ble vedtatt for årsmøte i NFA 2017.
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