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 Godkjent 25. august 2021 

  

  

  

REFERAT FRA STYREMØTE    

I    

ALLMENNLEGEFORENINGEN    
    

   

Dato:    17. juni 2021   

    

Møtested:   Legenes hus     

    

Deltakere:     Nils Kristian Klev     

Ivar Halvorsen     

Marit Karlsen    

Marit Tuv  fra kl 10.00 

Peter Christersson  

Kirsten Rokstad    

Ronny Cassels  

Dragan Zerajic 

   

    

Forfall:   Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin     

   

Referent:     Camilla Fagerholt    

  

Tilstede:   Tone Skoglund  

   

   

Sak 106/2021: Leders 10 minutter 

  

• Jansen vaksinen 

• Møte med Høyre 

 

Sak 107/2021: Politisk time og aktuelle saker 

  

• Sykehusbygg  

• Fastlegekrisen 

• Valg av landsråder 

• Næringsdrift, 8.2 avtaler og ansettelser 
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Sak 108/021: Referat fra forrige styremøte 

 

 Referat fra styremøtet 31. mai 2021 fulgte vedlagt innkallingen.  

  

 

Sak 110/2021: Foreningens time på Solstrandkurset 

 

Det skal være Solstrandkurs 11. oktober til 15. oktober 2021.  

 

Foreningens time skal være 15. oktober kl 09.00 – 10.30.  

 

Styret beslutter hvem som skal delta på foreningens time. Ingvild Vatten deltar fra 

NFA. 

 

Vedtak: Marit Karlsen deltar fra Allmennlegeforeningen.  

 

Sak 111/2021 Notatet til Ivar Halvorsen 

 

Ivar Halvorsen orienterte, og styret diskuterte notatet fra Ivar Halvorsen.  

 

Sak 112/2021: SoMe-delinger 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post fra et medlem om 

Allmennlegeforeningens SoMe-delinger. 

 

 Styret diskuterte saken.  

 

 Vedtak: Saken besvares i tråd med diskusjonen i styret.  

 

Sak 113/2021: Stans i oppgaveoverføringer 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt henvendelse fra Christine Agdestein som 

stiller spørsmål om styrets oppfølging av landsrådets vedtak i 2018 om stans i 

oppgaveoverføring.  

 

Vedtaket lød: 

"Landsrådet ber Allmennlegeforeningen vurdere kraftfulle tiltak for å demme opp for 

oppgaveoverføringen til fastlegen. Før fastlegene får tilstrekkelig økte ressurser i form 

av kapasitet, økonomi og nødvendig kompetanse, kan ikke nye oppgaver 

overføres." 

 

Styret diskuterte.  

 

Vedtak: Nils Kristian Klev besvarer henvendelsen i tråd med diskusjonen i styret.  

 

Sak 114/2021: Valg utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet 
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 Allmennlegeforeningen har mottatt e-post av 9. juni 2021 fra Legeforeningen om 

valg av utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet for perioden 1. september 2021- 31. 

august 2023. 

 

 Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår reoppnevning av Peter Christersson. 

 

Sak 115/2021: Helselederskolen 

 

 Helselederskolen er et kurs på masternivå utviklet i samarbeid med Avdeling for 

helseledelse og helseøkonomi (HELED) ved Universitetet i Oslo. Kurset er en del av 

Helselederprogrammet, en samling av ledersatsinger som Legeforeningen anbefaler 

til sine medlemmer. 

 

 Helselederskolens styringsgruppe består av ett medlem fra hver av henholdsvis Ylf, 

Nmf, Of og AF med sekretariatstøtte. Nils Kristian Klev sitter i styringsgruppen for 

Allmennlegeforeningen, og han ønsker at en annen i styret overtar vervet.  

 

 Vedtak: Marit Tuv deltar fra Allmennlegeforeningen.  

 

Sak 116/2021: Helsehus, oppgaver, drift mål og mening 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 3. juni 2021 fra førstelandsråd Lise 

Figenschou  om helsehus, oppgaver, drift mål og mening. 

 

Nils Kristian Klev orienterte om kontakten med leder av Oslo legeforening, og styret 

drøftet saken.  

 

Vedtak: Nils Kristian Klev bevarer henvendelsen.  
 

Sak 117/2021: Invitasjon til PSL sitt årsmøte 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 10. juni 2021 fra PSL med invitasjon 

til årsmøtet 20. august 2021 i Bergen.  

 

Vedtak: Marit Karlsen deltar fra Allmennlegeforeningen. 

 

Sak 118/2021 : Rapport om evaluering av praksiskonsulentordningen 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte rapport om evaluering av praksiskonsulentordningen.  

Rapporten er et felles evalueringsprosjekt bestilt av de regionale helseforetakene, 

med mål om å få et bedre kunnskap- og beslutningsgrunnlag for videreutvikling av 

praksiskonsulentordningen. Rapporten inneholder 10 forslag til tiltak for å utvikle og 

forsterke praksiskonsulentordningen. 

 

Frist for tilbakemelding til Legeforeningen er 17. juni 2021. 

 

Nils Kristian Klev orienterte, og styret diskuterte saken.  

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
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Sak 119/2021: Høring - Revidert nasjonal faglig retningslinje for behandling ved 

opioidavhengighet 

Allmennlegeforeningen har mottatt e-post av 13. august 2021om høring - Revidert 

nasjonal faglig retningslinje for behandling ved opioidavhengighet. 

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høringen Revidert nasjonal faglig 

retningslinje for behandling ved opioidavhengighet. 

 

Helsedirektoratet inviterer til å gi høringsinnspill på utkastet til reviderte nasjonale 

faglige anbefalinger for behandling ved opioidavhengighet. Legemiddelassistert 

rehabilitering (LAR) er et landsdekkende tilbud til personer med opioidavhengighet. 

Helsedirektoratet forklarer at de er kjent med at det er ulikt hvordan gjeldende 

anbefalinger praktiseres, samt at det er misnøye hos en del pasienter i LAR om 

behandlingen de tilbys. 

 

Direktoratet utdyper videre at siden gjeldende nasjonale faglige retningslinje for 

legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet ble publisert i 2010 er det 

tilkommet betydelig mer brukererfaring, klinisk erfaring og forskning. Det er derfor et 

behov for å oppdatere nasjonale faglige anbefalinger slik at substitusjonsbehandling 

i LAR gis i samsvar med oppdatert kunnskapsgrunnlag. 

 

Helsedirektoratet skriver at målgruppen for den reviderte retningslinjen er 

tjenesteytere og ledere innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunenes helse- og 

omsorgstjenester som har ansvar for behandling og oppfølging av pasienter med 

opioidavhengighet. Pasientmålgruppen er primært pasienter som er blitt 

opioidavhengige etter bruk av opioider som rusmiddel. Helsedirektoratet skriver at 

anbefalingene kan også være nyttige for personer som har utviklet 

opioidavhengighet gjennom smertebehandling. 

 

Helsedirektoratet forklarer at av de totalt 10 anbefalingene omhandler: 

- 1 valg av behandlingsmetode ved opioidavhengighet  

- 8 omhandler substitusjonsbehandling og kontroll med denne 

- 1 omhandler rehabilitering. 

Dokumenter 

Høringsfrist: 13. august 2021 

Vedtak: Dette synes som en fagsak, og AF overlater til NFA å besvare høringen.  

Sak 120/2021: Mediekontakt 

Peter Christersson orienterte om bakgrunnen for saken.  

Styret drøfter mediekontakt.  

Vedtak: Saken var besvart.   

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-revidert-nasjonal-faglig-retningslinje-for-behandling-ved-opioidavhengighet/
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Sak 121/2021: Veileder til tillitsvalgte om lokale avtaler for å rekruttere og beholde 

fastleger 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt utkast til veileder til tillitsvalgte om lokale 

avtaler for å rekruttere og beholde fastleger.  

Frist: 11. juni 2021 

Styret drøftet veilederen.  

Vedtak: Saken besvares i tråd med diskusjonen i styret.  

Sak 122/2021: Bekymringsmelding oppgaveoverføring 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 11. juni 2021 fra et medlem med 

bekymringsmelding oppgaveoverføring. 

Vedlagt følger henvendelse, svar fra Nils Kristian Klev og et oppfølgingsspørsmål fra 

medlemmet som styret diskuterer. 

Vedtak:  Nils Kristian Klev besvarer henvendelsen i tråd med diskusjonen i styret.  

Sak 123/2021: Pasientreiser 

 

Karabin bistår Pasientreiser med en evaluering av dagens rekvisisjonspraksis med 

tilhørende forslag til endringer, og derfor mottar du denne eposten fra meg. I dette 

arbeidet har de en arbeidsgruppe som møtes jevnlig annenhver uke og som har 

hovedansvar for å utarbeide forslag til ny rekvisisjonspraksis. Tor Magne Johnsen har 

sittet i arbeidsgruppen fra AF, og han har bedt om avløsning.  

Vedtak: Marit Tuv representerer AF i arbeidsgruppen.  

 

  
 


