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Referat fra årsmøte 2020 i Norsk forening for 
allmennmedisin  
 

 
 

Nettmøte på zoom, torsdag 11. juni kl. 17 – 19 
 

Det var totalt 53 personer til stede på det meste, herunder medlemmer, 
assosierte medlemmer, gjester og sekretariat.  
 
Marte Kvittum Tangen åpnet møtet og ønsket medlemmer og gjester 
velkommen.  
 
  

1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter, referenter og tellekorps 

Vedtak:  
Innkalling, valg av dirigenter, referenter og tellekorps ble godkjent uten anmerkninger.  
 
Svein Aarseth og Torstein Sakshaug ble valgt til dirigenter. 
Charlotte Henriksen og Tor Carlsen ble valgt til referenter. 
 
2.  Godkjenning av dagsorden, forretningsorden og leders tale  

Dirigentene presenterte forretningsorden og beskrev hvordan det fungerer på zoom. 
 

Leders tale: Leder Marte Kvittum Tangen ønsket velkommen til årsmøtet.  

(Leders tale er i sin helhet lagt ut på NFAs hjemmesider).  

Marte Kvittum Tangen beskrev det videre faglige utviklingsarbeid med utgangspunkt i 

regjeringens handlingsplan for fastlegeordningen, og samarbeidet med 

Allmennlegeforeningen om håndtering av Covid-19 pandemien våren 2020. Av 

spesifikke oppgaver ble det nevnt Gjør kloke valg-kampanjen, forberedelse av 

allmennmedisinsk utvekslingsprogram for utdanningskandidater gjennom Vasco da 

Gama organisasjonen i Wonca, og arbeid i den nye fagaksen i Legeforeningen.  NFA 

er vertskap for  Nordisk kongress i allmennmedisin i Stavanger 14.-16. 6 2021. 

Covidpandemien har fjernet mange fysiske møteplasser, og NFA har sett betydningen 

av slike.  

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Nyheter/2018/NFAs-arsmote-og-leders-tale/
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- Gisle Roksund ba foreningen arbeide mot videreføring av nyopprettet 

midlertidig takst 6 for generell risikokartlegging, i forbindelse med Covid-19  

pandemien. 

Marte Kvittum Tangen kommenterte at  NFA har en klar holdning mot dette på faglig 
basis. 

 

3. Styrets arbeidsprogram 2020-2022 

NFA styrets arbeidsprogram ble presentert med en videofilm som kan sees her.  

4.  Vedtektsendringer  

Antall medlemmer i underutvalg: 

§ 3-4-5 Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet 

KUP har leder, nestleder, fire medlemmer og en observatør oppnevnt av 

Allmennlegeforeningens styre. 

KUP skal i nært samarbeid med styret arbeide for høy faglig kvalitet i allmennmedisin. 

KUPs leder, nestleder, medlemmer og to varamedlemmer velges av Norsk forening 
for allmennmedisins årsmøte. 

Foreslås endret til: 

§ 3-4-5 Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet 

KUP har leder, to medlemmer og en observatør oppnevnt av Allmennlegeforeningens 
styre. 

KUP skal i nært samarbeid med styret arbeide for høy faglig kvalitet i allmennmedisin. 

KUPs leder og to medlemmer velges av Norsk forening for allmennmedisins årsmøte. 

Vedtak: endret med mer enn 2/3 flertall på nettavstemning.  

 

Navnendring: 

§ 3-8-4 Fagutvalg av leger i spesialisering (Fag-Alis)  

Fag-Alis har en leder og tre medlemmer. Fag Alis har forslagsretten på representant 
og vara for leger i spesialisering i spesialitetskomiteen i faget. Jf. Legeforeningens 
lover §3-6-2(3).  
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Foreslås endret til: 

§ 3-8-4 Fagutvalg av leger i spesialisering (FAUNA)  

FAUNA har en leder og tre medlemmer. FAUNA har forslagsretten på representant og 
vara for leger i spesialisering i spesialitetskomiteen i faget. Jf. Legeforeningens lover 
§3-6-2(3).  

Vedtak: endret med mer enn 2/3 flertall på nettavstemning. 

Peter Prydz foreslo endring av navnene på tre underutvalg Han pekte på at 

forkortelsene AU, AFU og KUP er vanskelig tilgjengelige.  

Vedtak: Oversendelsesforslag fra Gisle Roksund "Styret utarbeider forslag til 
navnendring for underutvalgene til neste årsmøte".  

Sak 5 Årsmelding   

Det ble åpnet for kommentarer til årsmeldingens deler 

- Petter Brelin kommenterte på kapittel 5 styrets arbeid. Covid-19 har utfordret 

myndighetsstrukturen for kommunehelsetjenesten. Hvordan kan kommunene 

gjøres mer i stand til å møte kriser? 

- Trond Egil Hansen kommenterte at kommuner med allmennmedisinsk 

kompetanse i kriseledelsen har klart seg bedre 

- Marte Kvittum Tangen repliserte at mangelen i kommunal sektor vil komme 

fram i evalueringen av pandemihåndteringen. Men vi mangler et svar på 

spørsmålet. 

- Gisle Roksund til kapittel. 8.4: Myndighetene signaliserer at vi går mot utskifting 

av klassifikasjonsverktøyet for allmennmedisin. Hvordan arbeider NFA med 

dette? 

- Marte Kvittum Tangen repliserte: Klassifikasjonsutvalget er observatører til 

arbeidet internasjonalt med ICPC-3 og NFA ønsker å videreføre bruken ICPC 

av dette. Foreningen er i dialog med e helsedirektoratet som har 

myndighetsansvaret. 

- Gisle Roksund til kapittel.10 faggrupper om IT. Han uttrykte bekymring for 

Akson prosjektets påvirkning av allmennmedisinsk arbeid. 

- Kjartan Olafsson, leder av IT utvalget i Legeforeningen, gjorde rede for 

Legeforeningens kritikk, som NFA deler. Det er uavklart om Aksonprosjektet vil 

bli tvunget på allmennlegene. 

 

Årsmeldingen ble godkjent. 
 
 
Sak. 6 Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2019 

Regnskap for 2019 ble lagt fram av leder. Regnskapet ble gjort opp med kr 907.000 i 
underskudd.  
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Årsakene til underskuddet er i hovedsak økt aktivitet, for leder, styre og andre 
representanter. 

Økte inntekter kommer i 2020 pga. underestimering av medlemstall i Legeforeningen 
fra 2015 og feil i kalkulering av bidrag pr medlem i fagmedisinske foreninger. NFA får 
en etterbetaling på over 1 million kroner, og bidraget vil øket årlig tilsvarende. 

 
Sak 7. Budsjett 2021  
 
Marte Kvittum Tangen la fram budsjettforslag 
Økt medlemstall og økte per capita inntekter gir en inntektsøkning på 1 mill.  
Med usikkerhet om kursinntekter foreslås fortsatt ekstrakontingent på kr 500. NFA 
ønsker å støtte Wonca president arbeidet økonomisk. Det er valgt norsk president for 
kommende periode i Wonca world. Allmennmedisinsk bibliotek (elektronisk) får en 
avsetning. 
 
Honorarutvalgets innstilling ble gitt av Martin Chapman. Denne er identisk med 
Allmennlegeforeningens vedtatte policy. 
 
Vedtak: 

• Årsmøtefastsatt kontingent for 2021 er kr 500.  

• Kontingent for assosierte medlemmer er uendret, kr 500.   

• Honorar og godtgjørelse til styret settes iht. Honorarutvalgets forslag.   

• Praksiskompensasjon settes iht. Honorarutvalgets forslag.  

• Forslag til budsjett for 2021 vedtas. 
 
Vedtak: 
Budsjett for perioden 1. januar – 31. desember 2021 ble vedtatt.  
 
Sak 8. Valg av Underutvalg: Kvalitetsutvalg, Forskningsutvalg, 
Klassifikasjonsutvalg og Honorarutvalg.  
 
Valgkomiteens innstilling ble presentert av valgkomiteens leder, Trine Bjørner:  

Honorarutvalget  
 
Leder     Børge Winther  
Medlem    Martin Chapman     
Medlem    Trond Egil Hansen 
 
Klassifikasjonsutvalget 
 
Leder     Bjørn Gjelsvik   
Nestleder    Øystein Hetlevik 
Medlem    Øyvind Stople Sivertsen  
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Utdanningsutvalget 
 
Leder Frode Oosterling   
Odd Martin Vallersnes   
Robert Tunestveit   
Alf David Myklebust   
Nina Helberg Aurebekk    
Morten Munkvik  
Vara Marianne Franing   
Øystein Nordal Moe og 
Åsne Flatland 
 
Forskningsutvalget 
 
Leder    Anna Luise Kirkengen 
Nesteder     Aase Aamland NFA 
  
Vara: For leder   Erik L. Werner 
For nestleder  Kristina Iden 
 
 
Kvalitetsutvalget 
 
Leder     Gunnar Frode Olsen  
    
Medlemmer:  Mark Fagan og Kine Jordbakke   
  
AF oppnevner observatør. 
 
Fauna-utvalget (tidligere Fag-ALIS) 
 
Leder Sandra Langedal    
Vegar Skjervø   
Sumit Dhir     
Ingvild Vatten Alsnes (ALIS repr. i NFA styret) 
 
Vedtak:  
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.  
 
 
Sak 11. Fastsettelse av tid og sted for årsmøtet 2021.  
 
NFA slutter seg til forslaget om å holde årsmøtet under våruka 2021 på Scandic 
Fornebu, torsdag 29. april.  
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