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 Godkjent 26. april 2021 

  

  

REFERAT FRA STYREMØTE  

I  

ALLMENNLEGEFORENINGEN  
  

 

Dato:    16. mars 2021 

  

Møtested:  Teams   

  

Deltakere:   Nils Kristian Klev   

Ivar Halvorsen   

Marit Karlsen  

Marit Tuv fra  

Peter Christersson  

Tor Magne Johnsen  

Dragan Zerajic  

Kirsten Rokstad fra kl 14.00 

Lars Christian Lervik fra kl 13.30 

Marte Kvittum Tangen frem til kl 12.00  

 

Referent:   Camilla Fagerholt  

 

Til stede:  Tone Skoglund 
 

 

  

Sak 50/2021: Leders 10 minutter 

  

• Møte i trepartssamarbeidet 

o Møte med AD. Pasientreiser og praksiskonsulentordningen  

o Nasjonal helse- og sykehusplan 

o Gjennomgang av takstene, arbeidsgruppe før forhandlingene 

• Rikslønnsnemnda  

• Møter med Helse- og omsorgsdepartementet 

• Møte med politiske partier 

• Tjenestebasert adressering 

• Møte med Helsedirektoratet om profylakse rh-immunisering 

• Kartlegging av mediesaker det siste halve året 
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Sak 51/2021: Politisk time og aktuelle saker 

 

• Økning av basistilskuddet i enkeltkommuner  

• Rekrutteringsutfordringer 

• Veiledning og supervisjon  

• Helsefellesskap  

• Møte i Helsedirektoratet om introduksjonsstillinger  

• Arbeidsgruppe om sykemeldinger  

• Ekspertgruppe – legevakt  

• ALIS-utvalget:  

o Kommunikasjonen med ALIS'ene rundt om i landet 

o Kontakt med spesialitetskomiteen, mangel på kurs og veiledning 

o Oppstartshåndboka 

o Nettkurs 

o ALIS kontor 

o Frister for utdanning, herunder konvertering til ny ordning 

 

Sak 52/2021: Referat fra forrige styremøte 

 

. Referat fra styremøtet  25. februar 2021 fulgte vedlagt innkallingen. 

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent.   

   

 

  

Sak 54/2021 Regnskap 

 

 Regnskap for 2020 fulgte vedlagt innkallingen.  

 

 Nils Kristian Klev gikk gjennom regnskapet.  

 

 Vedtak: Styret godkjente regnskapet.  

 

Sak 55/2021: Budsjett 2022 

 

Nils Kristian Klev orienterte om de vedlagt ulike utkast til budsjett for 2022. 

 

Vedtak: Det legges frem følgende forslag til budsjett for landsrådet: 

- Med innsparinger og årsmøtefastsatt kontingent kr 500,- 

- Med innsparinger og årsmøtefastsatt kontingent kr 700,- 

- Uten innsparinger og årsmøtefastsatt kontingent kr 500,- 

- Uten innsparinger og årsmøtefastsatt kontingent kr 700,-. 

 

Sak 56/2021 Våruka 

 

Camilla Fagerholt orienterte om status for Våruka 2021.  

 

Kurskomiteen til kurs i helsepolitikk orienterte om arbeidet med programmet.  

 

Sak 57/2021: Legebarometeret 
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Samfunnsøkonomisk analyse og Legeforeningen vil gjennom Legebarometeret 

kartlegge mangelen på fastleger, psykiatere og LIS-stillinger. 

Kristoffer Gjelseth Dalbak fra Samfunnspolitisk avdeling i Legeforeningen deltok under 

behandlingen av denne saken, og orienterer om Legebarometeret.  

 

Sak 58/2021: Organisering av legekontor 

 

Styret diskuterte organisering av legekontor og fremtidige finansieringsmuligheter 

• Oppgaveportefølje 

• Sikre personellressurser 

• Finansiering av oppgaver og kompetanseheving 

• Teambaserte kontorer – dagens kontorer jobber allerede teamsbasert 

• Bransjestandard? 

 

 

Sak 59/2021 Rekvisisjonspraksis for reiser med rekvisisjon - deltakere til 

kompetansegruppe behandlere 

 

 Allmennlegeforeningen hadde  mottatt e-post av 10. mars 2021 fra Legeforeningen 

om deltakelse i arbeide som pågår med evaluering av dagens ordning med 

reiserekvisisjon for reiser med rekvisisjon - deltakere til kompetansegruppe 

behandlere. 

 

Saken er ferdig behandlet ved at det er spilt inn at Tor Magne Johnsen kan stille fra 

Allmennlegeforeningen.  

 

Sak 60/2021 Helfos kontrollpraksis i takstsaker, brev fra Legeforeningen av 11.03.2021 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte Legeforeningens brev av 11. mars 2021 til Helfo om 

kontrollpraksisen i takstsaker. Brevet fulgte vedlagt innkallingen. 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

Sak 61/2021 Høring - NOU 2020:17 Varslede drap? Partnerdrapsutvalgets utredning 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 4. mars 2021 om Høring - NOU 

2020:17 Varslede drap? Partnerdrapsutvalgets utredning. 
 

Legeforeningen har fra Justis- og beredskapsdepartementet mottatt høringen NOU 

2020:17 Varslede drap? Partnerdrapsutvalgets utredning. Utvalget har gjennomgått 

straffesaksdokumentene i 19 partnerdrapssaker begått i Norge i perioden 2014-2017.  

 

Partnerdrapsutvalget ble oppnevnt for å gjennomgå saker om drap der 

gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner, og å gi anbefalinger som 

kan bidra til å forebygge slike drap i fremtiden. Utvalget har gjennomgått 

straffesaksdokumenter i 19 saker og særlig vurdert politi og hjelpeapparat sin 

håndtering av sakene før drapet. Utvalget fant en rekke utfordringer ved 
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håndteringen og mener at det finnes et potensial for bedre forebygging.  

 

På bakgrunn av gjennomgangen av partnerdrapssaker, utvalgets egne erfaringer 

og andre kunnskapskilder, anbefaler utvalget 70 tiltak for å realisere potensialet som 

politiet og hjelpeapparatet har for å forebygge partnerdrap. En rekke av tiltakene 

handler om å sikre at politi og hjelpeapparat benytter eksisterende forebyggende 

virkemidler. Utvalget anbefaler også nye virkemidler. Ett av disse er at regjeringen 

oppretter en nasjonal permanent partnerdrapskommisjon. 

 

Kapittel 17.2 beskriver helse- og omsorgstjenesten spesielt og utvalget foreslår en 

rekke tiltak. Dette gjelder spesielt taushetsplikt og utveksling av informasjon mellom 

helsepersonell og politi. Les mer om dette på side 209-213:  

Kap. 17.2.1 Kompetanseløft i helsetjenesten  

Kap. 17.2.2 Plikt til å utrede og å risikovurdere i saker om vold i nære relasjoner 

Kap. 17.2.3 Styrking av det spesialiserte behandlingstilbudet til voldsutøvere 

Kap. 17.2.4 Bedre tilgjengelighet i tilbudet om psykisk helsehjelp 

 

Les mer på siden til Justis- og beredskapsdepartementet her. 

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 15. april 2021 

 

Nils Kristian Klev orienterte om høringen, og stryet diskuterte den.  

 

Vedtak: Marit Tuv tar ansvar for høringen.  

Sak 62/2021 Høring - Ny Forsknings- og innovasjonsstrategi Helse Nord 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 4. mars 2021 om høring - Ny 

Forsknings- og innovasjonsstrategi Helse Nord. 

Legeforeningen har i sitt høringsgruppemøte besluttet å avvise vedlagte høring, men 

vi sender den til dere slik at dere kan svare ut høringen dirkete til Helse Nord RHF hvis 

dere anser høringen som relevant. Kort om høringen finner dere under 

Helse Nord RHF inviterer med dette til innspill til ny forsknings- og innovasjonsstrategi 

2021-2025. Dette er den fjerde forsknings- og innovasjonsstrategien vi lager i Helse 

Nord RHF siden 2003. Det er en strategi for det regionale helseforetaket, og den er 

retningsgivende for alle helseforetakene våre. I kommende strategiperiode har vi 

fokusert på færre innsatsområder og tydeligere prioriteringer enn tidligere. 

Høringsfrist: 26. mars 2021 

Vedtak: AF vurderte høringen, og besvarer den ikke.  

Sak 63/2021 Høring: Innspill – utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereveier i 

høyere utdanning og forskning 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 9. mars 2021 om Høring: Innspill – 

utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereveier i høyere utdanning og 

forskning. 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-nou-202017-varslede-drap-partnerdrapsutvalgets-utredning/
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Fra Akademikerne har Legeforeningen mottatt muligheten til å gi innspill på 

Kunnskapsdepartementets (KD) utkast til strategi for forskerrekruttering og 

karriereveier i høyere utdanning og forskning.  

Akademikerne skriver at det 8. mars har vært møte mellom KD og statssekretær 

Horrigmo og referansegruppa. I gårsdagens møte ga flere av medlemmene i 

referansegruppen tilbakemelding om at KD i stor grad har fanget opp de temaene 

som er spilt inn i prosessen, men at noe kunne vært tydeligere og enkelte aspekter 

mangler. Blant annet er omtale av betydningen av lønns- og arbeidsvilkår, både for 

å rekruttere og beholde, fraværende i diskusjonen. Akademikerne påpeker videre at 

veilederrollen og lederansvar er også lite omtalt. Flere fra Akademikerne pekte også 

på at strategien, slik teksten foreligger nå, er for lite tydelig på både mål og konkrete 

tiltak (som ikke er å sette i gang nye prosesser for å komme frem til tiltakene). Dette 

vil KD jobbe mer med.  

Denne høringen skal behandles administrativt grunnet kort høringsfrist.  

 

Les mer i vedlagte bakgrunnsdokument.  

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 15.03.2021 

 

Vedtak: AF vurderte høringen, og besvarer den ikke.  

Sak 64/2021: Invitasjon til LVS digitale årsmøte 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon til LVS digitale årsmøte. 

 

Vedtak: Nils Kristian Klev deltar fra Allmennlegeforeningen.  

 

Sak 65/2021: Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2021 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 16. mars 2021 om Invitasjon til å 

fremme kandidater til Akademikerprisen 2021.  

 

Legeforeningen har fra Akademikerne mottatt invitasjon til å fremme kandidater til 

Akademikerprisen 2021. Akademikerprisen er opprettet i et samarbeid mellom 

primærforeningene i hovedorganisasjonen, og skal i prinsippet gis som et samlet 

beløp til norske eller utenlandske enkeltpersoner for deres bidrag til akademisk frihet 

og for å støtte deres arbeid i kunnskapsformidling. 

 

Prisen består av en pengesum på kr. 100.000. I tillegg mottar prisvinner et diplom og 

en skulptur av Nico Widerberg. Legeforeningen inviterer med dette alle 

foreningsledd til å komme med forslag til kandidater. Sentralstyret vil behandle 

forslagene og innstille en kandidat på sitt møte 11. mai. 

 

Akademikerne ønsker at prisen bidrar til å bygge opp identitet, publisitet og 

medieoppmerksomhet. Legeforeningen oppfordrer foreningsleddene til å fremme 

kandidater som jobber med spørsmål som er aktuelle for hele akademikergruppen, 

og med et tema som appellerer bredt. 

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/innspill-utkast-til-strategi-for-forskerrekruttering-og-karriereveier-i-hoyere-utdanning-og-forskning.-obs-kort-frist/
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Juryen vil vektlegge aktualitet blant kandidatene og deres arbeidsområder. Det er 

ønskelig med kandidater som inspirerer til å velge den akademiske veien. Dette i tråd 

med målet om å bygge opp Akademikernes identitet og skaffe oppmerksomhet. 

Juryen anmoder foreningene om å sende inn godt begrunnede nominasjoner som 

skal knyttes til prisens formål, med tilhørende CV, da dette er juryens 

beslutningsgrunnlag. 

 

Foreningene har ansvaret for å kvalitetssikre kandidatenes faglige prestasjoner. 

Forslaget som oversendes juryen skal være begrunnet i henhold til prisens formål. Det 

vil bli lagt vekt på faglig spredning i tildelingen. 

  

Frist: 26. april 2021. 

 

Vedtak: Saken ferdigbehandles per e-post. 

  

 

 

 

 

  

 


