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Godkjent 16. mars 2016 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  
I 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 

Dato:   Onsdag 17. februar 2016 

 

Møtested: Legenes hus 
 

Deltakere:  Kari Sollien, leder 

Tom Ole Øren, nesteleder  
Egil Johannesen 
Kirsten Rokstad  
Christina Fredheim 
Kjartan Olafsson 
Sidsel Mordt Andreassen 
Nils Kristian Klev  
Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin 

  

Referent:  Camilla Fagerholt 
       

 

Sak 34/2016: Leders ti minutter 

 
 Kari Sollien orienterte: 

 Deltatt på lederseminaret til Legeforeningen. Hadde innlegg.  
 Vært på grunnkurs B i Oppland om hadde innlegg om legeforeningens 

organisering og oppgaver.  
 Dagsmøte i arbeidsgruppen som jobber med ledelsesutdanning i 

primærhelsetjenesten. Gruppen er i ferd med å sluttføre sitt arbeide. Rapporten 
skal til sentralstyrebehandling i mars.  

 To møter om «Hedmarksmodellen».  Det første sammen med alle 
hovedsammenslutningene i arbeidslivet som Akademikerrepresentant. Det 
andre som legeforeningsrepresentant.  

 Jon Helgheim Holte er rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet har nylig 
disputert med legers inntekts- og ansettelsesforhold som tema. Han holdt et 
innlegg for flere av oss i Legeforeningen med påfølgende diskusjon. 

 Tariffutvalgsmøte.  
 Kontaktmøte med Jordmorforeningen. Kari Sollien er invitert til å sitte i en 

overordnet styringsgruppe for et prosjekt rettet mot førstegangsgravide med 
behov for ekstra veiledning på grunn av sårbar situasjon. Det skal gjennomføres i 
regi av regional BUP i to bydeler i Oslo og tre kommuner på Vestlandet og 
baserer seg på et standardisert amerikansk veiledningsprogram med forholdsvis 
god dokumentasjon. 

 Møte i arbeidsgruppen som jobber med rapport om over- og underbehandling 
og variasjon. Rapporten nærmer seg ferdig og vil bli behandlet på 
landsstyremøtet 

 Det har vært møte i forhandlingsutvalg spekter. 
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 Styremøte i Norsk forening for allmennmedisin. 
 Styringsgruppemøte i beslutningsstøtte for sykmeldere 
 Seminar med helse- og omsorgskomiteen på stortinget.  
 Akademikernes inntektspolitiske konferanse 
 Foredrag om forbedringsarbeid for helsesekretærer på kurs i Oslo. 
 Møte i Helse- og omsorgsdepartementet om primærhelsetjenesten.  

 
 

Sak 35/2016: Referat fra styremøtet 19. januar 2016 

 
 Utkast til referat fra styremøtet 19. januar 2016 fulgte vedlagt innkallingen. 
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent.  
 
 

Sak 37/2016: Våruka 

 
 Camilla Fagerholt orienterte om foreløpig status påmeldinger Våruka:  

  
 Grunnkurs A: 53 
 Grunnkurs D: 62 (fullt) 
 Kurs i helsepolitikk: 50 
 Ledelseskurs: 11 
 Akutt sosialmedisin: 18  
 Fysikalsk medisin: 32 
 HMS: 6 
 Landsrådsmøte: 69 
 Årsmøte: 55 

 
De landsrådene som ikke er påmeldt er purret opp. Fristen for påmelding er ute og 
påmelding til grunnkurs D er derfor avsluttet. De øvrige kursene er fortsatt åpne.   
 
Sosialt arrangement: 

 Mandag: 38 
 Tirsdag: middag på hotellet: 53 tur til gruvene 51  
 Onsdag: 39 
 Torsdag: 55 

 
Styret diskuterte å ha Våruka på et fast sted hvert år eller år uten valg.  

 
 Camilla Fagerholt sender en e-post til medlemmene av Allmennlegeforeningen om 

ledelseskurset og HMS-kurset. Egil Johannesen skriver om ledelseskurset på Eyr.  
  

Sak 38/2016: Landsrådsmøte 2016 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til innkalling til landsrådsmøte 2016 og utkast til 

saksliste.  
 

Utkast til forretningsorden og innkallingen fulgte også vedlagt samt oversikt over 
inviterte gjester. 

 
 Styret skulle finne forslag til: 

 Dirigenter 
 Referenter  
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 Skrivehjelp 
 Tellekorps 

 
 Etter forslag fra valgkomiteen velger ordinært landsråd i partalls år et honorarutvalg 

bestående av leder og to medlemmer. Honorarutvalget skal foreslå for landsrådet 
satser for honorarer og praksiskompensasjon for styrets medlemmer. Honorarutvalget 
legger frem sine forslag på ordinært landsråd hvert år, jfr vedtektene § 3-4-2. 
Vedlagt innkallingen fulgte til orientering e-post til valgkomiteen om valg av 
honorarutvalg.  

 
 Vedtak:  

Forretningsorden ble godkjent. 
 
Camilla Fagerholt forespør følgende: 

 Dirigenter: Svein Aarseth og Anne Mathilde Hanstad 
 Referenter: Camilla Fagerholt Skrivehjelp: Nina Wiggen og Sirin Johannesen 
 Tellekorps: Karin Wallin, Charlotte Ibsen Henriksen, og Tor Carlsen og Petter Brelin  

 
 

Sak 39/2016: Årsmelding 2015 

  
Utkast til årsmelding for 2015 var sendt styrets medlemmer før styremøtet. 
 
Endelige behandles på neste styremøte.  

 

Sak 40/2016: Ledelsesutdanning 

 
 Ledelse i primærhelsetjenesten er et viktig satsingsområde for både 

Allmennlegeforeningen og sentralstyret. Det foregår en utredning om 
ledelsesutdanning for leger i primærhelsetjenesten i regi av sentralstyret. Utredningen 
anbefaler at Legeforeningen går i dialog med Universitetet i Oslo om en tilpasning av 
ledelsesutdanningen på det såkalte Ole Berg kurset slik at denne også passer for leger 
fra primærhelsetjenesten. Dette utredningsarbeidet vil medføre kostnader.  

 
 Allmennlegeforeningen ønsker å bidra til å dekke kostnadene knyttet til dette hvis det 

er nødvendig for å få det gjennomført. 
 

Vedtak: Inntil 260 000,- kroner kan tas fra AF-fondet til dekning av slike utgifter.  Inntil  
60 000 av disse kan brukes til utvikling av vårukekurset.  

 
 
 
 

Sak 41/2016: Faste stillinger ved legevakt 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte e-post av 4. februar 2016 til 1. landsrådene om faste 

stillinger ved legevakt.  
 
 Notat fra avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen var sendt styret før møtet.  
 
 Styret drøftet saken. 
 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
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Sak42/2016: Finansieringsmodeller i allmennpraksis 

 
 Nytt utkast til notat om finansieringsmodeller i allmennpraksis var sendt styret før møtet. 

Sidsel Mort Andreassen orienterte. 
 

 Styret gir innspill til Andreassen som jobber videre med notatet.  
 
 

Sak 43/2016: Synliggjøring av allmennlegenes viktige rolle for kommunale 
beslutningstagere 

 
Oppfølgning av punktet på arbeidsprogrammet om "synliggjøre allmennlegenes 
viktige rolle for kommunale beslutningstagere" underpunkt prøveprosjekt i 1-2 fylker. 
 
Saken var utsatt fra januar møtet.  
 
Vedtak: Nils Kristian Klev og Tom Ole Øren inviterer ledere og førstelandsråd i Oslo og 
Hedmark til planleggingsmøte. Det ytes praksiskompensasjon til deltakerne på møtet.  
 

Sak44/2016: Invitasjon til Stavanger 

 
Leder av Rogaland legeforening, Jan Robert Johansen, hadde invitert styret til å ha 
styremøte og medlemsmøte i Stavanger. Styret drøftet om dette kan være aktuelt for 
møtet i mars eller april.  
 
Vedtak: Camilla Fagerholt retter en henvendelse ti leder av Rogaland legeforening og 
foreslår medlemsmøte 26. april og styremøte 27. april 2016.  
 
 

Sak45/2016: Møtekalenderen 

 
  Det var stilt spørsmål om møtet i juni og august kan flyttes. Vedlagt innkallingen fulgte 

møtekalenderen for 2016.  
 
 Kjartan Olafsson har forfall i juni møte. Styremøtet i august flyttes til 1.september 2016 og 

holdes i Tromsø.  
 
 

Sak46/2016: 15 år med fastlegeordningen 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 8. februar 2016 fra Helen Brandstorp 
ved Universitetet i Tromsø om felles dagsseminar 31. august 2016 i Tromsø om 15 år med 
fastlegeordningen.  

 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen deltar på dette.  
 

Sak47/2016: Utlysning av priser og stipend 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 25. januar 2016 fra Legeforeningen 

om utlysning av priser og stipend som skal deles ut på Legeforeningens landsstyremøte. 
 
 Følgende priser/stipender skal deles ut på Legeforeningens landsstyremøte i mai:  

 To studie og reise-stipend til yngre indremedisinere fra Caroline Musæus 
Aarsvolds fond 
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 Kvalitetspris for primærhelsetjenesten 
 Kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten 
 Marie Spångberg-prisen for den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel 

skrevet av en norsk kvinnelig lege og publisert i 2015 
 
 Frist: 1. mars 2016.  
 
 Petter Brelin orienterte. Styret diskuterte. 
 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår ingen til prisene eller stipendene. 
 

Sak48/2016: Mental global helse 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 1. februar 2016 fra Legeforeningen 

med utkast til policynotat om mental global helse.  
 
 Frist: 15. mars 2016.  
  

Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar.  
 

Sak49/2016 Høring - forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 18. januar 2016 
om forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann. 
 
Bakgrunn:  
Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til 
ny forskrift om forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann vannforsyning og 
drikkevann.  
  
Den gjeldende drikkevannsforskriften ble fastsatt 4. desember 2001. På bakgrunn av ny 
kunnskap, endringer i direktivet og den generelle samfunnsutviklingen har 
departementet funnet det nødvendig å revidere og fornye drikkevannsforskriften.  
 
Forskriftsarbeidet er en del av regjeringens satsing på å ruste Norge for fremtiden. 
Hovedutfordringene på drikkevannsområdet er ifølge HOD stort lekkasjetap i 
ledningsnettet med fare for innsug av helseskadelige smittestoffer og andre farlige 
stoffer samt at i størrelsesorden 600 000 mennesker får vann fra små vannforsyninger 
med ukjent vannbehandling og kvalitet. Endret sikkerhetssituasjon og klimaendringer er 
også en del av årsakene til forskriftsendringen.  
 
Høringsfrist: 21. mars 2016  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar.  
 

Sak 50/2016: Høring – prosjekt grunnutdanning: Grunnutdanning av leger – utvikling og 
harmonisering 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 8. februar 2016 fra Legeforeningen 

om høring – prosjekt grunnutdanning: Grunnutdanning av leger – utvikling og 
harmonisering.  

 
 Frist: 16. mars 2016.  
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 Kirsten Rokstad orienterte, og styret diskuterte.  
 
 Vedtak: Kirsten Rokstad skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.  

 

Sak 51/2016: Høring - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved 
elektronisk samhandling 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 21. januar 2015 
om krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling. 
(sak 16/785) 
  
Bakgrunn:  
Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om krav til tjenestebasert 
adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling.  
 
Helsedirektoratet har mottatt flere henvendelser som viser at helse- og 
omsorgstjenesten ikke har en felles forståelse av hvordan tjenestebasert adressering 
skal benyttes i praksis. De har derfor funnet det nødvendig å gjennomføre en prosess 
for å få på plass en standard med krav til tjenestebasert adressering. Målgruppen for 
dokumentet er IT-leverandører i helse- og omsorgstjenesten, IT-personell og 
systemansvarlige som utvikler eller arbeider med løsninger og systemer knyttet til 
elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten. Standarden beskriver også kort 
om hvordan man kan oppgi ansvarlig helsepersonell, ansvarlig enhet og 
kontaktpersoner- og enheter. 
 
På grunnlag av uttalelser som mottas i høringen, vil det bli utarbeidet en revidert 
versjon av standarden. 
 
Legeforeningen ser at forslaget får konsekvenser for alle virksomheter både faglig og 
organisatorisk, blant annet fordi Helsedirektoratet tar sikte på å foreslå at Helse- og 
omsorgsdepartementet inkluderer denne versjonen av standarden i forskrift om IKT-
standarder i helse- og omsorgstjenesten, slik at standarden blir obligatorisk for alle 
virksomheter som sender og/eller mottar elektroniske meldinger som nevnt i denne 
forskriften.  
 
Høringen hadde frist før styremøtet. Allmennlegeforeningen ga ikke svar. Foreningen 
følger imidlertid nøye med fremover på konsekvensene for økonomi og drift. 
 

Sak 52/2016 Høring - Landsstyresak - Opprettelse av kompetanseområde i 
smertemedisin 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 26. januar 2016 
om opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin. 
 
Bakgrunn: 
Sentralstyret vedtok i desember 2013 å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede 
smertemedisin som kompetanseområde. Bakgrunnen for vedtaket var et forslag om 
opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin fra ulike fagmedisinske foreninger.  
 
Forslaget om etablering av kompetanseområder er ment å skulle sikre bedre 
helsetjeneste til betydelige grupper av pasienter på fagfelt som griper inn i eller 
omfattes av flere spesialiteter og som ikke er dekket av én spesialitet. En formalisering 
av kompetanseområder som ikke er spesialiteter, og heller ikke bør bli det, vil være en 
ordning i tillegg til de eksisterende medisinske spesialiteter. Kompetanseområder vil 
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være mer fleksible enn spesialitetsstrukturen og kunne tilpasses raske endringer i den 
medisinske fagutøvelsen. 
 
Arbeidsgruppens rapport forelå i desember 2015. Arbeidsgruppen foreslår at det 
oppnevnes en sakkyndig komite som i forkant godkjenner forslag til utdanningsløp 
inkludert kurs og praktisk opplæring. Verken Helsedirektoratet eller Legeforeningen har 
systemer for å forhåndsgodkjenne forslag til utdanningsløp og det gis ikke slik 
godkjenning i spesialistutdanningen eller andre kompetanseområder i dag. Se 
høringsbrevet for mer informasjon.   
 
Høringsfrist: 7. mars 2016  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.    
 

Sak 53/2016: Høring - NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 27. januar 2016 om 
NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget (sak 16/763) 
 
Bakgrunn: 
Arbeidstidsutvalget har gjennomgått dagens arbeidstidsregulering. Utvalget peker på 
at det kan være behov for enkelte endringer i dagens arbeidstidsregulering og legger 
fram forslag til endringer i reglene om særlig uavhengig stilling, kveldsarbeid, 
medleverordninger, og den såkalte en- tredjedelsregelen i petroleumssektoren. Det 
foreslås også enkelte særregler for skift- og turnusordninger. Se høringsbrevet fra 
Legeforeningen for hvilke kapitler som er mest relevante.  
 
Høringsfrist: 2. mai 2016  
 
Kjartan Olafsson orienterte, og styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen gir ikke høringssvar.  
 

Sak 54/2016: Høring – Rapport om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus 
sykehusområder 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 29. januar 2016 om 
rapport om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder (sak 16/786) 
 
Bakgrunn: 
Legeforeningen har mottatt høring fra Helse Sør-Øst RHF om kapasitetstilpasninger i 
Oslo og Akershus sykehusområder.   
 
Om rapporten: Helse Sør-Øst RHF har i 2015 gjennomført prosjektet 
"Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus». I prosjektarbeidet er det sett på hvordan 
kapasitetsutfordringene kan møtes ved best mulig drift ved sykehusene, bedre 
utnyttelse av mulighetene for utvidet bruk av Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg 
Diakonale sykehus og endringer i oppgavedeling og opptaksområder. Hensikten er å 
sikre tilstrekkelig kapasitet og et godt og likeverdig behandlingstilbud for pasientene 
også i framtiden. 
 
Rapporten for prosjektet ble godkjent i prosjektets styringsgruppe den 4. desember 
2015 og lagt frem for styret i Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst ber nå om innspill på 
forslagene i rapporten.  
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 Høringsinstansene bes spesielt om å uttale seg om: 
 Prinsipper for løsning og vurderingskriterier omtalt i prosjektrapporten 
 Kortsiktige løsningsalternativer i form av endringer i opptaksområder, samt 

endring i oppgavefordeling mellom aktuelle sykehus 
 Mulige løsningsalternativer og vurderinger på mellomlang og lang sikt 

 
Høringsfrist: 21. mars 2016 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar. Kari Sollien retter en henvendelse til 1. 
landsrådene i Oslo og Akershus. Saken settes opp på neste styremøte 
 

Sak55/2016: Høring – Etterutdanning av overleger og spesialister – Rapport 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen om etterutdanning 
av overleger og spesialister. 
 
Bakgrunn: 
Rapport om etterutdanning av overleger og spesialister sendes på høring i 
Legeforeningens organisasjon. 
Organisasjonsleddene bes om å komme med synspunkter på rapporten og særlig 
kommentere utvalgte problemstillinger skissert i høringsbrevet.    
 
Høringsfrist: 14. mars 2016 
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar.  
 

Sak 56/2016: Legeforeningen ber om innspill til EPJ-løftet 2016/-17 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt epost av 9. februar 2016 fra Legeforeningen om 

innspill til EPJ-løftet.  
 
Frist: 22. februar 2016 
 

 Kari Sollien orienterte, og styret diskuterte. Det bør forankres bredere ut til alle 
medlemmene via questback 

 
Vedtak: Kari Sollien besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret.  
 
 
 
 

 

Sak 57/2016: Allmennlegeforeningens nettside og sosiale medier 

 
Styret drøftet nettsiden og Facebook. 
 
Medlemsbrev om ledelsesrappoarten. Nettssak om "Først og fremst".  
 
Innspill til EPJ-løftet – styret kommer med innspill og sekretariatet legger ut.  
 

Sak 58/2016: Politisk time 
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 Møte med Statens helsetilsyn  
 Møte i screening av livmorhals  
 HVP vaksinen 
 Kurskomiteseminaret  
 Prosjektet raskere tilbake 
 Praksiskompensasjon og arbeidsgiveravgift 
 Styremøte SKIL 
 Rettshjelpsprosjektet  
 Møte i tariffutvalget  
 Satsningsområder i Vestfold 
 Referansegruppeledermøte 
 Prosjekt om faglig støtte til klagesaker 
 Møte i Helsedirektoratet om blant annet SAK (Statens autorisasjonskontor for 

helsepersonell) 
 Møte med eksperter fra OCED  
 Studietur med Vestre viken om KAD 
 Nidelvkurset  
 En innbygger en journal  
 Hedemarkmodellen  
 Utdanningsstillinger  
 Foredrag i lokalforeninger  
 Møte i Oslo legeforening  
 Tidligere deleliste og behov for en ny hjemmel slik at det blir en tolegepraksis  

 
 

Sak 59/2016: Allmennlegeforeningens delegater i Legeforeningens landsstyre 

 
På styremøte 24. september 2015 fattet styret følgende vedtak:   
 
"AFs landsstyremedlemmer: Tom Ole Øren, Egil Johannesen, Kirsten Rokstad, Christina 
Fredheim, Sidsel Mordt Andreassen, Nils Kristian Klev og Elisabeth Stura.  
Vara: Inger Ingemann, Bjørn Nordang og Ståle O. Sagabråten." 
 
Tom Ole Øren er som leder av Vestfold legeforening delegat i Legeforeningens 
landsstyre, og kan ikke være delegat for AF i tillegg. AF må derfor velge en delegat til. 
 
Vedtak: Camilla Fagerholt spør Inger Ingemann.  
 

Sak 60/2016: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning hos fastlegen 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 11. februar 2016 fra Legeforeningen 
om Høring - Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning hos fastlegen. (16/996) 
 
Bakgrunn: 
Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje 
for røykeavvenning hos fastlegen. 
 
Anbefalinger som ligger i utkastet er: 
1. Minimal intervensjon bør gjennomføres ved alle egnede konsultasjoner 2. Alle som 
ønsker å slutte å røyke bør få tilbud om strukturert hjelp til avvenning 3. Alle som ønsker 
å slutte å røyke bør vurderes med tanke på medikamentell behandling 
 
Nytt i denne versjonen versus gjeldende retningslinje er gjennomgang av de viktigste 
anbefalingene i sammenlignbare lands retningslinjer.  
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Legeforeningen har tradisjonelt sett ment at det viktigste tiltaket for å redusere 
tobakksbruk er strukturelle tiltak som å øke pris og redusere utsalgssteder og strengere 
håndheving av aldersgrense. Sekretariatet ønsker innspill på om retningslinjene er 
nyttige for fastlegene – og eventuelt hvilke forutsetninger som må på plass for at 
fastlegene i større grad kan hjelpe pasienter med å slutte å røyke.  
 
Om arbeidet med retningslinjen: Ny Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning hos 
fastlegen vil erstatte røykeavvenning i primærhelsetjenesten- retningslinjer for 
primærhelsetjenestens arbeid med røykeavvenning, fra 2004.  Gjeldende retningslinje 
for røykeavvenning i primærhelsetjenesten er fra 2004 (IS-1171). Blant annet tilgang til 
nye medikamenter gjorde at det ble igangsatt et revideringsarbeid i 2009. 
Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid i 2011. Etter dette ble det en lengre pause i 
arbeidet i 2012 og 2013 pga. andre bestillinger, og i etterkant av dette ble mye av 
kunnskapsgrunnlaget gjennomgått på nytt i 2014. Innholdet er tilpasset nye interne krav 
til arbeid med retningslinjer og nytt digitalt publiseringsverktøy i 2015. 
 
Frist: 30. mars 2016.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar.  
 

Sak 61/2016: Forfatter til nettkursmoduler om juss i allmennmedisin 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 11. februar 2016 fra 
spesialitetskomiteen i allmennmedisin om forfatter til nettkursmoduler om jus i 
allmennmedisin.  

 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Camilla Fagerholt gir tilbakemelding om at Tom Ole Øren er medforfatter. 
 

Sak 62/2016: Regnskap for 2015 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte regnskapet for 2015 og uttalelsen fra ledelsen til revisor. 

 
Styret gikk gjennom regnskapet.  
 
Vedtak: Styret undertegnet regnskapet.  


