
 
 
 
 

 
 

Godkjent 17. februar 2010 
 
REFERAT FRA MØTET I STYRET I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

13. januar 2010 
 
 
 
 
Dato:   13. januar 2010  
 
Møtested:  Legenes hus, Oslo 
 
Deltakere:  
Trond Egil Hansen, leder 
Ståle Onsgård Sagabråten, nestleder 
Stian Lobben 
Bjørn Nordang 
Kjartan Olafsson 
Bodil Aasvang Olsen 
Kari Sollien 
Gisle Roksund 
 
Referent: Camilla Fagerholt Storli  
 

 
 
 

Sak 1/2010: Presentasjon av Forhandlings- og helserettsavdelingen 
 
Direktør i Forhandlings- og helserettsavdelingen i Legeforeningen, Anne Kjersti Befring, 
redegjorde for avdelingens arbeidsområder, organisering og arbeidsform. 
  
FHR hovedarbeidsområder: 

• Juridiske spørsmål – mange rettsområder 
• Yrkesforeninger 
• Forhandlinger  

 
Avdelingen er delt i tre faggrupper 

• Ledelse, organisasjon, tillitsvalgtapparat, forhandlinger ansatte leger 
• Jus, utredning, privat praksis, forhandlinger næringsdrivende leger 
• Rettshjelp og advokatbistand 

 
I tillegg har avdelingen tverrgåendetverrgåender grupper.  
 
Vedtak: Styret tok redegjørelsen til orientering.  
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Sak 3/2010: Politisk time 

 
• Enkelte nye fastlegeavtaler lyses ut med 50 % kommunal stilling. 
• Premiereguleringsfondet har hatt sitt første møte.  
• Sentralstyremøte før jul.  
• Tariffutvalgsmøte 12. januar 2010.  
• NEL tilbys gratis til legene frem til august 2010.  
• SAK: det har vært møte med representant for KunnskapssenteretK, presidenten og 

generalsekretæren i Legeforeningen om kvalitetssystem for allmennmedisin.  
• Sammenslåing av sykehusene på Sørlandet. 
• Fastlegen.no møte 7. januar 2010 hos Halogen. Fikk se hjemmesiden for første gang.  
• ELIN-prosjektet: levert kravsspesifikasjon rett før jul.  
• Delegasjon fra Legeforeningen til Sverige for å se på det svenske sykelønnssystemet.  

- Kraftig fraværsreduksjon de senere årene, samtidig med en stor økning i 
arbeidsledighet.  

- Beslutningsstøtte – ingen skal ha mistet retten til sykepenger som følge av kun at 
beslutningsstøtten ikke var fulgt.  

- Plikten til å ta annet arbeid – ren medisinsk vurdering.  
• Åpning av hovedkontoret til Pasientreiser 14. januar 2010.  
• Prosjektet pasientreiser avsluttes og det startes et nytt prosjekt Pasientreiser 

Egenandeler 2010.  
• Marit Hermansen og Marte Walstad og Fagavdelingen i Legeforeningen skal ha et 

møte om ledelseskurs for kvinnelige leger i primærhelsetjenesten. Trond Egil Hansen 
vil be om å bli holdt orientert.  

• Referansegruppe for utvikling av samfunnsøkonomisk analyse  
• Allmennlegemøte i Trondheim – Trond Egil Hansen deltok 12. januar.   
 

 
Sak 4/2010 Referat fra styremøte 2. desember 2010 

   
Utkastet til referat fra styremøte 2. desember 2009 ble gjennomgått.  
 
Allmennlegeforeningen har etter forrige styremøte behandlet sak 184/2009 og foreslått Bente 
Bjørnhaug Pedersen som representant og Tone Dorthe Sletten som Pedersens vara i 
fondsutvalget for Legeforeningens Utdanningsfond I for perioden 2010 – 2013.  
 
Vedtak: Referatet ble godkjent med noen endringer.  
 
 

Sak 5/2010: Møteplan for høsten 2010 
 
August    
Torsdag 19.  AF styremøte Legenes Hus 
Tirsdag 24.  Sentralstyremøte Legenes Hus 
Onsdag 25.– fredag 27.  Nordisk sentralstyremøte Sverige 
Torsdag 26. – lørdag 28.  Nordisk allmennlegemøte  
   
September    
Torsdag 9. – søndag 12.  AF arbeidsmøte/styremøte  
Lørdag 18.-21.  Hurtigrutekurs  Tromsø-Kirkenes -Tromsø
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Mandag 20.  Sentralstyremøte Legenes Hus 
Tirsdag 21.   Sentralstyrets arbeidsmøte Helsingfors 
Torsdag 23.  Sentralstyrets arbeidsmøte Helsingfors 
   
Oktober    
Tirsdag 12.   AF styremøte  Thon Hotel Opera, Oslo 
Tirsdag 12.- onsdag 13.  AF tariffkonferanse Thon Hotel Opera 
Mandag 18.  Sentralstyremøte Legenes Hus 
25.-29.   (uke 43) Primærmedisinsk uke Hotel Scandinavia, Oslo 
   
November    
Mandag 15.  Sentralstyremøte Legenes Hus 
Tirsdag 16. - onsdag 17.   Sentralstyrets lederseminar Rica Hotel Helsfyr, Oslo 
Torsdag 25.  AF styremøte  Lien Fjellgard 
Fredag 26.  Fellesmøte AF/NFAs styrer Lien Fjellgard 
   
Desember    
Fredag 3.   Sentralstyremøte Soria Moria 
 
 

Sak 6/2010: Årsmelding for 2009 
 
Disposisjon og fordeling av arbeidsoppgaver til årsmeldingen for 2009 ble diskutert. 
 
Vedtak: 
• Statsavtalen – Kari Sollien 
• Forhandlinger om takster, honorarer og egenbetaling – Kari Sollien 
• Arbeidet i Tariffutvalget – Kari Sollien 
• Rammeavtalen om allmennlegepraksis i fastlegeordningen mellom KS/Oslo kommune og 

Legeforeningen – Kari Sollien 
• Tariffavtaler for legers ansatte – Kari Sollien 
• Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening – Kari Sollien  
• Ny kollektivavtale - Trond Egil Hansen 
• Norsk helsenett - Trond Egil Hansen 
• E-resept - Trond Egil Hansen 
• Kommunalt psykisk helsearbeid - Trond Egil Hansen 
• IA-arbeidet - Kjartan Olafsson 
• Sentralt Samarbeidsutvalg – Camilla Fagerholt Storli 
• Legevakt – Ståle Onsgård Sagabråten 
• Allmennmedisinsk forskning - Ståle Onsgård Sagabråten 
• Allmennlegeforeningens vedtekter – Camilla Fagerholt Storli 
• Nettsider og medlemsbrev - Trond Egil Hansen 
• Internasjonalt arbeid - Trond Egil Hansen 
• Allmennmedisin 2020 - Trond Egil Hansen 
• Regjeringens samhandlingsreform - Trond Egil Hasen 
• Fastlegen.no - Trond Egil Hansen 
• E-helse – Kjartan Olafsson 
• Nel - Trond Egil Hansen 
• Inntekt- og kostnadsundersøkelsen – Kari Sollien 
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Sak 7/2010: Nettredaktør 
 
Trond Egil Hansen orienterte om prosessen med inngåelse av kontrakt med ny nettredaktør.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen inngår en avtale om funksjon som nettredaktør for 
Allmennforeningen med Jørn Tunheim Kippersund. 
 
 

Sak 8/2010: L-takster - innspill til endringer 
 
Legeforeningen har mottatt brev av 30. november 2009 fra NAV vedrørende invitasjon til å 
sitte i arbeidsgruppe som får følgende mandat:  

• Regulering av L-takstene i 2010  
• Å vurdere prinsippenen for det nåværende takstsystemet.  

 
Allmennlegeforeningen har mottatt en invitasjon fra Legeforeningen om å delta i denne 
arbeidsgruppen.  
 
Styret diskuterte hvilken utvilkling man ønsker, og kom med innspill. Ytterligere innspill 
sendes Sagabråten før 26. januar 2010. 
 
Vedtak: Ståle Onsgård Sagabråten deltar for Allmennlegeforeningen i arbeidsgruppen. 
 
 

Sak 9/2010: Lokale møteplasser mellom NAV og legene 
 
Allmennlegeforeningen har mottatt kopi av NAVs brev av 23. november 2009 til Rogaland 
legeforening om lokale møteplasser mellom NAV og legene og kopi av brev av 27. 
september 2009 fra Rogaland legeforening til NAV. 
 
Det ble rettet en henvendelse til Rogaland legeforening med forespørsel om bakgrunnen for 
ovennevnte korrespondanse. Rogaland legeforening orienterte om dette i e-post av 4. januar 
2010. 
 
Trond Egil Hansen orienterte nærmere om saken. Dette er en sak man har fått henvendelse 
fra flere lokalforeninger om. Det har tidligere vært oppfordret til å søke om å få det godkjent 
som tellende kurstimer.  
 
Styret diskuterte saken og støtter opp om mulighetene for å få kurspoeng. Styret vil følge 
med interesse lokale løsninger.  
 
Vedtak: Trond Egil Hansen utarbeider svar til Rogaland legeforening. 
 
 

Sak: 10/2010: Forslaget fra landsrådsmøtet om å utarbeide et debattskrift om 
allmennmedisinsk ledelse innen neste landsrådsmøte 

 
Bjørn Sletvold, Oslo, fremmet slikt forslag på landsrådsmøtet i 2009: 
 

Landsrådet ber AF-styret om å utarbeide et debattskrift om allmennmedisinsk ledelse 
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innen neste landsrådsmøte.  

 
Landsråden aksepterte oversendelse til styret. Styret drøftet forslaget på styremøtet 3. 
september 2009 og besluttet å utsette avgjørelsen om dette skal gjøres. 
 
Trond Egil Hansen orienterte om saken, og styret diskuterte om det skal utarbeides et 
debattskrift om allmennmedisinsk ledelse. Arbeidet med likestilling og kvinnerekruttering og 
kurset ”Frist meg inn i ledelse” ble nevnt. 
 
Gitt de utfordringer styret ser man står overfor nå, finner ikke styret å kunne prioritere å 
skrive et debattskrift.  
 
Vedtak: Styret utarbeider ikke et debattskrift om allmennmedisinsk ledelse.   
 
 

Sak: 11/2010: Legeforeningens rolle og engasjement innen helse-IKT 
 
Allmennlegeforeningen har mottatt brev av 1. desember 2009 fra Legeforeningen om 
Legeforeningens rolle og engasjement innen helse-IKT. 
 
Sekretariatet i Legeforeningen har foretatt en gjennomgang av foreningens engasjement og en 
beskrivelse av hvilke roller foreningen utøver i dag, som utgangspunkt for en vurdering av 
hvilke engasjement og roller Legeforeningen bør ha i fremtiden. Det ble vedlagt et notat.  
 
En stor andel av Legeforeningens IKT-engasjement angår næringsdrivende leger utenfor 
sykehus. Sekretariatet ba derfor PSL og AF om å gi kommentarer og innspill før sekretariatet 
fortsetter saksforbredelsene for sentralstyret.  
 
Bakgrunnen for utredningen er at Legeforeningen håndterer mange saker som vedrører 
elektronisk informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette er saker av svært varierende 
innhold og omfang, og de vedrører medlemmer og foreningen på forskjellige måter.   
 
Trond Egil Hansen redegjorde for prosessen. 
  
Vedtak: Styret tok til redegjørelsen til orientering.  
 
 
Sak 12/2010: Evaluering av ordningen med at fagmedisinske foreninger kan arrangere 
utstillinger av medisinsk teknisk utstyr i tilknytning til ett av sine årlige møter som gir 

tellende kurstimer 
  

Allmennlegeforeningen har mottatt brev av 2. desember 2009 fra Legeforeningen vedrørende 
evaluering av ordningen med at fagmedisinske foreninger kan arrangere utstillinger av 
medisinsk teknisk utstyr i tilknytning til ett av sine årlige møter som gir tellende kurstimer. 

  
 Styret diskuterte saken. Allmennlegeforeningen hadde et fellesarrangement med Norsk 

forening for allmennmedisin i 2009 hvor det var utstillinger. Trond Egil Hansen tar saken 
opp med Norsk forening for allmennmedisin og antar at de svarer på henvendelsen.  

 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen gir ikke tilbakemelding på henvendelsen.  
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Sak: 14/2010: Kravsinvitasjon – hovedavtalerevisjon 2010 i HSH – HUK 
  

Allmennlegeforeningen har mottatt brev av 16. desember 2009 fra Legeforeningen hvor 
yrkesforeninger med interesser i HSH-området inviteres til å fremme krav til 
hovedavtalerevisjon 2010. Hovedavtaleperioden utløp 31. desember 2009, og forhandlinger 
forventes gjennomført tidlig i 2010. Forhandlinger vil bli ført sammen med andre 
Akademikerforbund i samarbeidsutvalget Akademikerforeningene. 

  
 Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke høringssvar.  
 
 

Sak 15/2010: Høring: Endring i forretningsorden for Landsstyremøtet 2010 
 
Allmennlegeforeningen har mottatt brev av 23. november 2009 fra Legeforeningen 
vedrørende endring i forretningsorden for Landsstyremøtet 2010. 
 
På landsstyremøtene de senere år har det vært en tendens til at stadig flere søker om 
permisjon for deler av landsstyremøtet – særlig for tidligere avslutning av siste dags møte enn 
programmet for møtet tilsier.  
 
Sentralstyret har på denne bakgrunn behandlet et forslag til endring av den forretningsorden 
som vanligvis vedtas på hvert lanstyremøte, i sentralstyremøtet den 18. november 2009, hvor 
det ble fattet følgende vedtak: 
 

”Forslaget til endringer i forretningsordenen for landsstyremøtet i 2010 – med noen 
presiseringer – sendes på høring i avdelingene med høringsfrist 1. mars 2010” 

 
Trond Egil Hansen orienterte nærmere om saken, og styret drøftet forslaget fra 
Legeforeningen.  
 
Vedtak: Camilla Fagerholt Storli sender tilbakemelding til Legeforeningen om at 
Allmennlegeforeningen gir tilslutning til forslaget.   
 
 
 
 

Sak 16/2010: Høring: Revisjon av Den norske legeforenings forhandlingsregler 
 
Allmennlegeforeningen har mottatt brev av 23. november 2009 fra Legeforeningen 
vedrørende revisjon av Den norske legeforenings forhandlingsregler. 
 
Legeforeningens lover har bestemmelser om de ulike organisasjonsleddenes ansvar knyttet til 
Legeforeningens forhandlingsvirksomhet. Disse bestemmelsene er ytterligere utdypet i regler 
for Den norske lægeforenings forhandlingsvirksomhet, vedtatt i 1994, sist revidert i 2004. 
 
Etter 2004 har det vært endringer av navn, både på hovedforening, og flere yrkesforeninger, 
og det har skjedd endringer innenfor ulike overenskomstområder der Legeforeningen har 
interesser. Eksempelvis gir dagens regelverk ikke praktikable regler for lokal 
lønnsforhandling i KS-sektoren. Skulle dagens regelverk vært lagt til grunn, skulle 
Sentralstyret i ytterste konsekvens vedta krav til alle landets ca 430 ulike lokale 
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forhandlingsløp, og dersom det var aktuelt å ta brudd og sende et lokalt oppgjør til lokal 
tvistenemnd, er det etter dagens regelverk en myndighet som kun tilligger Sentralstyret. Rett 
nok har dette vært praktisert noe mer smidig, men dette er et eksempel på behovet for en 
oppdatering. 
 
Videre har det kommet tilbakemeldinger til sekretariatet i Legeforeningen om at 
forhandlingsregelverket dels er ukjent og dels er utilgjengelig for organisasjonsleddene. På 
den bakgrunn har sekretariatet i Legeforeningen gjennomgått eksisterende 
forhandlingsregelverk med sikte på å restrukturere og revidere, samt foreta visse 
endringer/presiseringer som vil gjøre regelverket mer anvendelig for de 
forhandlingsforløpene der Legeforeningen er involvert. 
 
Vedlagt saken fulgte 1999-versjonen og 2004-versjonen (gjeldende versjon), samt utkast til 
revidert regelverk. Sentralstyret behandlet saken i sitt møte 18. november 2009 og fattet 
følgende vedtak: 
 

Vedtak 
Revidert forslag til Regler for Den norske legeforenings forhandlingsvirksomhet blir 
sendt på høring til berørte organisasjonsledd. 

 
I tråd med vedtaket ble forslaget ved ovennevnte brev sendt ut på intern høring til berørte 
organisasjonsledd, dvs. yrkesforeningene og lokalforeningene, samt Norsk 
medisinstudentforening. 
 
Trond Egil Hansen orienterte om saken, og styret drøftet forslaget.   
 
Vedtak: Camilla Fagerholt Storli sender tilbakemelding til Legeforeningen om at 
Allmennlegeforeningen gir tilslutning til forslaget.   
 
 

Sak 17/2010: Høring: Endring av retningslinjer for yrkesforeningstilhørighet 
 
Allmennlegeforeningen har mottatt brev av 23. november 2009 fra Legeforeningen om 
endringer av retningslinjer for yrkesforeningstilhørlighet. 
 
I forbindelse med godkjenning av vedtektsendringer for en yrkesforening har det oppstått et 
behov for å ajourføre retningslinjene for yrkesforeningstilhørlighet fra 1993. 
 
Sekretariatet i Legeforeningen hadde overfor sentralstyret utarbeidet et forslag til nye 
retningslinjer. Forslaget ble behandlet i sentralstyremøtet 18. november 2009. Det ble fattet 
følgende vedtak:  
 

”Justert forslag til endringer i retningslinjer for medlemstilhørlighet til 
yrkesforeningenen sendes på høring i yrkesforeningene med høringsfrist 1. februar 
2010.” 

 
Bjørn Nordang ser nærmere på forslaget og vurderer om AF bør ha innvendinger.  
 
Vedtak: Saken behandles videre per e-post.  
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Sak 18/2010: Høring: Bivirkningsmeldinger og pasienter 

 
Allmennlegeforeningen har mottatt brev av 23. desember 2009 fra Legeforeningen om 
bivirkninger og pasienter. 
 
Bjørn Nordang orienterte om forslaget. Dette er en fagsak, og styret la til grunn at den 
besvares av Norsk forening for allmennmedisin. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke høringssvar.  
 
 
Sak 19/2010: Høring: Strategi for modernisering og samordning sentrale helseregistere 
 
Allmennlegeforeningen har mottatt brev av 5. januar 2010 fra Legeforeningen om strategi for 
modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til strategi for modernisering og 
samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 – 2020.  
 
Bodil Aasvang Olsen orienterte om forslaget. Styret diskuterte saken og vil se på mulighetene 
for felles høringsvar med Norsk forening for allmennmedisin. 
 
Vedtak: Bodil Aasvang Olsen utarbeider forslag til høringssvar som behandles på neste 
styremøte. 
 
 

Sak 20/2010: Høring: Utvikling av lokalsykehusfunksjonen 
 
Allmennlegeforeningen har mottatt brev av 6. januar 2010 fra Legeforeningen om 
utviklingen av lokalsykehusfunksjonen. Vedlagt fulgte brev av 22. desember 2009 fra Oslo 
universitetssykehus med rapport om modeller med hensyn til utvikling av 
lokalsykehusfunksjonen.  
 
Ståle Onsgård Sagabråten orienterte om saken, og styret drøftet forslaget. Sagabråten tar 
kontakt med Norsk forening for allmennmedisin med sikte på felles høringsvar.   
 
Vedtak: Ståle Onsgård Sagabråten utarbeider utkast til svar som ferdigbehandles per e-post. 
Det tas sikte på felles høringssvar med Norsk forening for allmennmedisin.  
 
 

Sak 21/2010: Invitasjon til landsmøte 2010 i Norsk Medisinstudentforening 
 
Allmennlegeforeningen har mottatt invitasjon fra Norsk Medisinstudentforening til 
landsmøte 2010 i Norsk Medisinstudentforening.  
 
Vedtak: Stian Lobben gir tilbakemelding på om han deltar på møtet.  
 
 

Sak 22/2010 - Partssammensatte arbeidsgrupper - oppnevning 
 
I henhold til protokolltilførslene fra forhandlingene i 2009 er det tre arbeidsgrupper som skal 
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nedsettes. Vi ber hver yrkesforening oppnevne medlemmer til de tre 
arbeidsgruppene som henholdsvis skal se nærmere på  
1 elektronisk samhandling  
2 rekruttering SOP  
3 pensjonskostnader vedrørende hjelpepersonell.  
 
Vedtak:   
1 elektronisk samhandling: Bjørn 
2 rekruttering og SOP: Trond 
3 pensjonskostnader vedrørende hjelpepersonell: Kari 
 
 

Sak 23/2010 - Forespørsel vedrørende deltakelse i referansegruppe 
 
Allmennlegeforeningen har mottatt invitasjon fra Legeforeningen til å delta i referansegruppe 
til prosjektet kjernejournal. 
 
Helsedirektoratet har høsten 2009 utredet det videre arbeid med utvikling av en nasjonal 
kjernejournal på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartmentet. En foreløpig rapport ble levert 
15. oktober 2009 og en sluttrapport den 11. desember 2009. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Ståle Onsgård Sagabråten til prosjektet 
kjernejournal. 
 
 

Sak 24/ 2010 Det moderne IT-legekontor 
 
Allmennlegeforeningen har mottatt invitasjon fra Legeforeningen til deltagelse i 
referansegruppe – det moderne IT-legekontor.  
 
Helsedirektoratet har høsten 2009 startet opp prosjektet ”Det moderne IT-legekontor – 
prinsipper for utvikling, innføring og endring av IT-løsninger”. Prosjektet skal se på tiltak for 
å bedre samhandling mellom myndigheter, legekontor og leverandører.  
 
Kjartan Olafsson orienterte om saken.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningens styre vil melde tilbake at man ikke ser det tjenlig at det 
sitter en allmennlege som en av mange i en referansegruppe for så sentrale problemstillinger. 
Styret ser at prosjektet skal arbeide med særdeles viktig problemstillinger for fastlegene, og 
en av Legeforeningen utpekt fastlege bør sitte i prosjektgruppen. Allmennlegeforeningen 
foreslår med bakgrunn i dette ingen representant til referansegruppen for dette prosjektet. 
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