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Godkjent 23. juni 2016 
 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  
 
I 
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 
 

Dato:   Mandag 23. mai 2016 

 

Møtested: Soria Moria  

 

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 160/2016: Nye legeforeningen.no 

 
Stein Runar Østigaard gikk gjennom presentasjonen av nye legeforenningen.no  

 Vedlagt innkallingen fulgte presentasjon av "nye" legeforenignen.no.  
 

Sak 161/2016: Leders ti minutter 

 
 Kari Sollien orienterte: 

 Gjennomføring av Solstrandkurset 
 Akademikerne K 
 KS sin rapport om ledelse av fastlegeordningen  

 

Sak 162/2016: Referat fra styremøtet 9. mai 2016 

 
 Utkast til referat fra styremøtet 9. mai 2016 fulgte vedlagt innkallingen. 
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent. 
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Sak 164/2016: Våruka 

 
 Runde i styret:  

 Fornøyd  
 God "leders tale" 
 Kurs i helsepolitikk ble veldig bra 
 Vellykket sosialt arrangementer  
 Inviterer ALIS – utvalget til neste Våruke 
 Ledelseskurset traff målgruppen godt 
 Det ønsket et uformelt møte for styret i løpet av uka 

 
Vedtak: ALIS-utvalget inviteres til våruka fremover og det ytes praksiskompensasjon. 
  

Sak 165/2016: Frikjøp av nestleder 

 
 På styremøtet 27. april 2016 ble det diskutert om nestleder skal frikjøpes litt.  
 Vedlagt følger oversikt over utbetalinger av praksiskompensasjon til nestlederne i 2015.  
 

Styret drøftet saken.  
 

Vedtak: Styret diskuterer på tariffkonferansen og vurderer å foreslå på neste landsrådsmøte 
å delvis frikjøpe nestleder.  

 

Sak 166/2016: Invitasjon til Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) sitt årsmøte 

 
 Allmennlegeforeningen har mottatt e-post av 12. mai 2016 fra LSA med invitasjon til 

årsmøtet 16. juni 2016 i Fredrikstad. 
 
 Frist 15. mai 2016. 
 
 På grunn av fristen var saken ferdigbehandlet på e-post.  Christina Fredheim deltar fra 

Allmennlegeforeningen. 
 

Sak 167/2016: Grønne legekontor 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 18. mai 2016 fra Legeforeningen om 

grønne legekontor. 
 
 Kari Sollien orienterte, og styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Kari Sollien skriver utkast til svar som ferdigbehandles på e-post.  
 

Sak 168/2016: Informasjon om kurstilbud og overgangsordninger vedrørende krav om kurs i 
akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 18. mai fra Torstein Sakshaug, 
kurskomiteen, Sør-Trøndelag legeforening, om kurstilbud og overgangsordninger 
vedrørende krav om kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering for 
legevaktpersonell. 

 
 Kari Sollien orienterte om at Legeforeningen håndterer saken.  
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Sak 169/2016: Invitasjon til innspillsmøte i forbindelse med legemiddelmeldingen 

  
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon av 13. mai 2016 fra Folkehelseinstituttet til 

innspillsmøte 15. juni 2016 i forbindelse med legemiddelmeldingen. 
 

Kari Sollien orienterte, og styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Christina Fredheim deltar fra Allmennlegeforeningen.   

 

Sak 171/2016: Invitasjon til seminar om evaluering om samhandlingsreformen 13. juni 2016 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 20. mai 2016 fra Norges forskningsråd med 

invitasjon til seminar om evaluering om samhandlingsreformen. 
 
 Vedtak: Kirsten Rokstad deltar fra Allmennlegeforeningen.  
 

Sak 172/2016: Invitasjon - konferanse for leger "Enkelt og håndterlig 2" - forbedringsarbeid i 
praksis 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 11. mai 2016 og 
oppdateringer av 19.mai 2016 om "Enkelt og håndterlig 2". 
 
Kari Sollien orienterte, og styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Overlater til NFA  

 

Sak 173/2016: Høring - Ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 1. april 2016 om ny 
legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus. Saken ble behandlet på styremøtet 27. 
april 2016 og fattet følgende vedtak:  
 
Kari Sollien hadde sent utkast til svar som var sendt styret før styremøtet.   
 
Bakgrunn:  
Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om ny legespesialitet knyttet til 
akuttmottakene i sykehus. Bakgrunnen for at Helsedirektoratet foreslår en ny spesialitet, er 
at det ifølge direktoratet har vært utfordringer i akuttmottakene; at pasientene blir 
liggende for lenge uten legetilsyn fordi leger som har vakt i akuttmottak er ansatt på andre 
avdelinger, manglende ansvar for pasientens forløp og mangel på diagnostisk 
kompetanse i front.  Det kan føre til at blir sendt til feil spesialisert enhet. En av årsakene til 
dette har vært mangel på medisinskfaglig ledelse og god organisering av akuttmottaket. 
Den nye spesialiteten er ifølge Hdir ment å bidra til:  
• at pasientene i større grad blir riktig og raskt diagnostisert, henvist til riktig forløp evt. om 
mulig ferdigbehandles i akuttmottakene • at akuttmottakene får tilpasset kompetanse, 
både faglig, ledelsesmessig og organisatorisk • at akuttmottak blir en faglig mer attraktiv 
lærings- og arbeidsarena for leger I tillegg til de punkter Helsedirektoratet ønsker belyst, ber 
Legeforeningen høringsinstansene særskilt vurdere og kommentere noen utvalgte spørsmål 
i vårt høringsbrev. 
 
Høringsfrist: 27. mai 2016 
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Vedtak: Høringssvaret sendes inn.  
 

Sak 174/2016: Mediebildet, Allmennlegeforeningens nettside og sosiale medier 

 
Styret drøftet mediebildet, nettsiden og Facebook. 
 
Intervju med NRK Finnmark- kvalitetsprisen for primærhelsetjenesten.  
 

Sak 175/2016: Politisk time 

 
 Øremerkede stillinger på sykehuset 
 Turnusportalen  
 Møte i EU kommisjonens eHealth Stakeholdergroup  
 Artikkel til Markussen 
 Master i ledelse i primærhelsetjenesten  
 Nettkurs  

 

Sak 176/2016: Landsstyremøtet 

 
Kirsten Rokstad fordeler innspill til grunnutdanningen. 
 
Styret diskuterte den helsepolitiske debatten.  
 
E-post fra legeforeningen av 20. mai om Helsepolitisk debatt, landsstyret - forslag til 
spørsmål og forslaget. 

 
 Aperitiff i Vinterhagen mellom møte og middag.    
 

Sak 177/2016: Underveisvurdering av IA-avtalen 

 
 Allmennlegeforening hadde mottatt e-post av 10. mai 2016 fra Legeforeningen om 

Underveisvurdering av IA-avtalen. 
 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Kjartan Olafsson skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.  
 

 

 


