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Godkjent 17. januar 2017  

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  
 
I 
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 
 

Dato:   Mandag 24. november 2016 

 

Møtested: Soria Moria Oslo  

 

Deltakere:  Tom Ole Øren, leder  

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

Forfall:  Elisabeth Stura 
 

Referent:  Camilla Fagerholt 
 
Til stede: Karin Wallin 

 
 

Sak 292/2016: Leders 10 minutter 

 
 Sekretariatsmøtene 
 Gjennomføring av styremøtene 
 Media sakene om salg av praksis  
 Lokalforeningsmøte – innlegg hvordan drive lokalforening  
 Møter med Apotekerforeningene 
 Interne møter 
 Hvordan jobber vi sammen 

 

Sak 293/2016: Politisk time og aktuelle saker 

 
 Legevakt i Fredrikstad - fast lønn på ettermiddag og kveld 
 Notatet om finansiering 
 Rekruttering til allmennmedisin 
 Legevakt 
 Rekrutteringsstillinger i sykehus 
 Evaluering av legevakt 
 KAD – kommunal akutt døgnenhet  
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 Møte i allmennmedisinsk forskningsutvalg 
 Ønskes besøk i Hordaland 
 Profiler på nettsiden 
 Våruka 2018  
 Tariffutvalgsmøte 
 Avtale om praksiskonsulentordningen 
 Ny kostands- og inntektsundersøkelse 
 Arbeidsgruppen til sentralstyret om ledelse i primærhelsetjenesten 
 Rapport Kaupang – begynt samarbeidet med KS  
 Møte i Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Apotekerforeningen 
 Prosjektet den fagmedisinske aksen i Legeforeningen   
 Ledelsesveileder – workc shop sammen med KS 26. januar 2018 
 Prosjektet felles legemiddelliste  
 Styringsgruppemøte EPJ-løftet  
 Intervju med TV2 om hvordan sykehusene organiserer henvisningene 
 Møte i Legeforeningens IT utvalg  
 Produktstyret i Helse Norge     
 UEMO møte  
 Primærmedisinsk uke  
 Sentralstyremøte 
 Årsmøte i Kiropraktorforeningen 
 Ekspertgruppe i Helse- og omsorgsdepartementet om en innbygger en journal 
 Petroleumsleger  
 Prosjektet om legeyrket i 2030 
 Besøk av svensk delegasjon  
 Tom Ole Øren deltar i gruppen om ledelse i primærhelsetjenesten 
 Blogg i Dagens medisin     
 Artikkel i KK om taushetsplikt 
 Den nye kommunikasjonsrådgiveren – inviteres til et styremøte 
 Møte med helsesøstrene  
 eHin 2016 oppsummeringsinnlegg – KO (Produktstyret Helsenorge.no – KO) 

 

Sak 294/2016: Referat fra styremøtet 12. oktober 2016 

 
 Utkast til referat fra styremøtet 12. oktober 2016 fulgte vedlagt innkallingen. 
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent.   

  

Sak 295/2016: Administrasjon 

 
 Tidligere har styreleder i Allmennlegeforeningen sittet i sentralstyret. Sentralstyret 

har vært ansvarlig for å betale telefonregningen. Nåværende styreleder har 
ikke plass i sentralstyret.  

 Lederstøtte for ny styreleder. 
 Formalisering av møter mellom tidligere og ny styreleder i AF i forbindelse med 

hvor kompetanseoverføring er nødvendig.   
 

Vedtak:  
Allmennlegeforening dekker telefonregning for styreleder. 
Det bevilges inntil fem timer per måned i gjennomsnitt til lederstøtte. 
Sekretariat og styreleder gis fullmakt til å inngå avtale med Kari Sollien inntil fem timer i 
måneden.  
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Sak 297/2016: Oppnevninger i forbindelse med lederskiftet 

 
I forbindelse med at Kari Sollien har blitt leder av Akademikerne er det behov for noen 
nye oppnevninger i enkelte råd og utvalg. 

 
Det er følgende endinger i Legeforeningens forhandlingsutvalg: 
Forhandlingsutvalget for KS og Oslo kommune: medlem Tom Ole Øren (tidligere 
varamedlem) 
Det er behov for nytt medlem og vara. 
Forhandlingsutvalget for Spekter (observatør): Tom Ole Øren (tidligere varamedlem) 
Det er behov for nytt medlem og vara. 
Tariffutvalget for næringsdrivende og normaltariff 
Medlem: Tom Ole Øren 
Medlem: Nils Kristian Klev  
Vara: Christina Fredheim  
Vara: Sidsel Mord Andreassen 
Det er behov for ny nestleder og nytt medlem. 
 
Vedtak:  
Allmennlegeforeningen foreslår følgende endringer:  
Forhandlingsutvalget for KS og Oslo kommune: medlem Tom Ole Øren (tidligere 
varamedlem). Vara Nils Kristian Klev. 
Forhandlingsutvalget for Spekter (observatør): Tom Ole Øren og vara Nils Kristian Klev.  
Tariffutvalget: Nestleder Tom Ole Øren og nytt medlem Kirsten Rokstad  
 
Det er behov for oppnevning av en som deltar i kontaktmøtene med Statens 
pensjonskasse, Finans Norge og HELFO. 
 
Vedtak: Tom Ole Øren deltar i kontaktmøtene med Statens pensjonskasse, Finans 
Norge og HELFO 
 
Kari Sollien ønsker avlastning i styret for Kvalitetsforbedringsfond III (og styringsgruppen 
for NOKLUS). På grunn av at neste møte var før styremøtet ble Christina Fredheim i 
styret i Allmennlegeforeningen foreslått som ny representant for AF i styret ut perioden. 
Oppnevningen blir behandlet i sentralstyret 2. desember 2016. Christina Fredheim 
deltar og så i kontaktmøter mellom de allmennmedisinske foreningene, NORSAM og 
NOKLUS.  
 
Kari Sollien ønsker også avløsning fra styringsgruppen i prosjektet beslutningsstøtte. Da 
neste møte er før styremøtet ble Christina Fredheim forespurt om hun kunne sitte i 
styringsgruppen. Det er meldt videre til Helsedirektoratet at Fredheim erstatter Sollien.   
 
Kari Sollien og Nils Kristian Klev sitter i premiereguleringsfondet for AF. Kari Sollien trer ut, 
og Allmennlegeforeningen skal oppnevne et nytt medlem. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår at Tom Ole Øren blir nytt medlem i 
premiereguleringsfondet.  
 
Kari Sollien trer ut av styret AMFF (Allmennmedisinsk forskingsfond). Bjørn Nordang rykker 
opp som medlem, og Allmennlegeforeningen skal velge en ny vararepresentant for 
resten av perioden som er til 31. desember 2017. 
 
Vedtak: Kirsten Rokstad overtar som vararepresentant i Allmennmedisinsk forskingsfond 
frem til 31. desember 2017.  
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Sak 298/2016: Oppnevning av medlemmer til Utdanningsfond II 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 28. oktober 2016 fra Legeforeningen 

om oppnevninger av medlemmer til Utdanningsfond II for perioden 1. januar 2017 til 31. 
desember 2019. 

 
 Ivar Halvorsen (medlem) ønsker reoppnevning, mens Eirik Bø Larsen (varamedlem) 

ønsker avløsning. På grunn av fristen er saken ferdigbehandlet per e-post med at AF 
foreslår reoppnevning av Ivar Halvorsen som medlem og Nils Kristian Klev som 
varamedlem for Utdanningsfond II.   

 

Sak 299/2016: Evaluering av tariffkonferansen 

 
 Tom Ole Øren gikk gjennom evalueringen av tariffkonferansen fulgte vedlagt 

innkallingen.  
 
 Styret drøftet evalueringen, og ønsker å ta med forslagene til neste års agenda. 
 
 Vedtak: Styret tok evalueringen til orientering.  
 

Sak 300/2016: Invitasjon til kurskomiteseminaret 2017 

 
  Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon av 10. november 2016 fra 

Legeforeningen til kurskomiteseminaret. 
 
 Påmeldingsfrist 21. november 2016. 
 
 På grunn av påmeldingsfristen var saken ferdigbehandlet per e-post. Sidsel Andreassen 

og Karin Wallin deltar fra Allmennlegeforeningen.   
 

Sak 301/2016: Medlemsinformasjon 

  
 Styreleder ønsker å jobbe mer aktivt med informasjon til medlemmer. Styret drøftet 

hvordan dette skal løses. 
 

Aktuelle arenaer:  
 AFs hjemmeside 
 Medlemsbrev 
 AFs side på Facebook 

  
Vedtak: Allmennlegeforeningen inviterer den nye kommunikasjonsrådgiveren til neste 
styremøte. 

 

Sak 302/2016: Allmennlegeinitiativet 

 
Styret diskuterte hvordan man skal forholde seg til innlegg på Allmennlegeinitiativet.  
 

  

Sak 303/2016: Høringsarbeidet 

 
Tom Ole Øren orienterte om høringsarbeidet, blant annet hvilken arbeidsform skal styre 
ha når det gjelder høringer og hvordan fordele høringer. 
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Styret diskuterte.  

 

Sak 304/2016: Styrets geografiske ansvar og samarbeid med 1.landsrådene 

 
Styret i Allmennlegeforeningen har fordelt hovedansvaret for kontakt med 
landsrådene. Styreleder har ikke hatt ansvar for egne fylker. Styreleders fylker bør derfor 
nå fordeles på de øvrige styremedlemmene. Eventuelt må fylker omfordeles slik at 
Elisabeth Stura får ansvar for fylker som passer for henne. Slik er fordelingen i dag: 
 
Finnmark, Troms og Nordland: Sidsel Mordt Andreassen 
Nord Trøndelag og Sør Trøndelag: Nils Kristian Klev 
Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal: Kjartan Olafsson 
Hordaland, Rogaland: Kirsten Rokstad 
Aust-Agder, Vest-Agder og Østfold: Christina Stangeland Fredheim  
Telemark, Vestfold og Buskerud: Tom Ole Øren  
Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark: Egil Johannesen 
 
Styret diskuterte hvordan få ytterligere samarbeid med 1. landsrådene.  
 
Vedtak: 
Finnmark, Troms og Nordland: Sidsel Mordt Andreassen 
Nord Trøndelag og Sør Trøndelag: Elisabeth Stura  
Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal: Kjartan Olafsson 
Hordaland, Rogaland: Kirsten Rokstad 
Aust-Agder, Vest-Agder og Østfold: Christina Stangeland Fredheim  
Telemark, Vestfold og Buskerud: Nils Kristian Klev  
Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark: Egil Johannesen 
 

Sak 305/2016: Våruka 

 
Kurskomiteene orienterte om status for kursene. 
Ny kurskomite kurs i helsepolitikk: Kjartan Olafsson, Christina Fredheim og Sidsel 
Andreassen orienterte. Rettsikkerhet for leger. Avlasting fra de sykeste for å bruke tid på 
de friskeste – prioriteringsdebatt. Fastleger som ressurs for kommunens ledelse. E-helse.   
 
Kurskomite ledelseskurs: Kirsten Rokstad og Nils Kristian Klev kurset er søkt godkjent.  
 
Egil Johannesen orienterte om status for det sosiale arrangementet:  
Mandag: Aliskveld på Yonas (vis a vis Ishavshotellet) med pizza. 
Tirsdag: Diverse alternativer man kan melde seg på. 
Onsdag: Standup med Jonas Bergland med nytt show og middag på Skarven. 
 

Sak 306/2016: Arbeidsprogrammets punkt: Synliggjøre innad i kommunen 

 
Kjartan Olafsson orienterte om prosjektet fastlegene og kommunens beslutningstagere 
– en mer tilgjengelig og synlig fastlege. 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte prosjektforslag til samarbeid kommune fastlege fra Møre og 

Romsdal.  
 
 Styret drøftet saken.  
 
  
  

mailto:sidselmh@hotmail.com
mailto:dr.klev@me.com
mailto:kjartan@olafsson.biz
mailto:kirsten.rokstad@gmail.com
mailto:christinafredheim@hotmail.com
mailto:christinafredheim@hotmail.com
mailto:tooeren@online.no
mailto:egil.joh@online.no


 

Allmennlegeforeningen • Yrkesforening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo • Telefon 23 10 90 00 Faks 

23 10 90 10 • af@legeforeningen.no • Org.nr. 971 443 782 • Bankkto. 5076 09 05493 • www.legeforeningen.no/af 
  - 6 - 

6 

Sak 307/2016: Regnskap 

  
 Vedlagt innkallingen fulgte regnskap for 3. kvartal 2016.  
 
 Camilla Fagerholt orienterte om regnskapsrapporten i forhold til samme periode i 2015. 
 
 Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til orientering.  
 

Sak 308/2016: Foreningens time på Nord-Norgekurset 

 
 Styret skulle finne en deltaker til foreningens time på Hurtigrutekurset i oktober 2017. 

NFA hadde spurt om AF kan dekke timen for begge foreningene, 
 
Hurtigrutekurset starter med avreise fredag 6. oktober 2017 fra Kirkenes, med ankomst 
Trondheimtirsdag 10. oktober 2017 om morgenen, med "Finnmarken". Tid for 
foreningens time er ikke satt. AF kunne foreslå tid ut fra tidtabellen for seilasen. 
Tidtabell fulgte vedlagt innkallingen. 
 
Vedtak: Sidsel Andreassen deltar på foreningens time.  

 

Sak 309/2016: Konfliktplan 

  
Camilla Fagerholt gikk gjennom konfliktplanen som ble levert ut på styremøtet, og 
styret gikk gjennom planen.  
 
Styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Camilla Fagerholt sender innspill til avdeling for jus og arbeidsliv i 
Legeforeningen.  

 

Sak 310/2016: Kurs og kompetanse i allergologi for allmennleger 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 14. oktober 2016 fra seksjon for klinisk 
spesialallergologi om allmennlegers kompetanse innen allergologi. 

 Her er artikkelen fra Dagens Medisin som det vises til i brevet. 
 
 Styret drøftet saken. 
 
 Vedtak: Tom Ole Øren besvarer henvendelsen med kopi til Norsk forening for 

allmennmedisin.  
 

Sak 311/2016: Forslag om at AF ber om at aldersgrensen for fritak for legevakter fjernes 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 18. oktober 2016 fra et medlem som 

ønsker at aldersgrensen for fritak av legevakt for leger over 55 år fjernes. (16/5602) 
 

Styret diskuterte. 
 
Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer henvendelsen.   

 
  

Sak 312/2016: Forskrift om endring i førerkortforskriften - behov for avklaringer 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 24. oktober 2016 fra en av 1. 

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/09/25/allmennlegene-raser-mot-utdannings-forslag/
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landsrådene. 1. landsråden har sendt en e-post til Helsedirektoratet og til 
Fylkesmannen i og bedt om en avklaring vedrørende førerkortforskriften. Styret i 
Allmennlegeforeningen hadde fått en kopi til orientering. 

 
 Vedtak: Styret tok henvendelsen til orientering.  
 

Sak 313/2016: Kommentar fra medlem på svar fra AF 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en kommentar på sitt svar til medlem om 
tilsynssaker.  Medlemmet etterlyser kommentarer til de "fagforeningsmessige" 
forholdene saken reiser.  
 
Det reises blant annet spørsmål ved om det vil være rettssikkerhetsmessige farlig og 
problematisk for allmennleger å skulle være "navet" i behandlingen av de ulike typer 
problem-pasienter som har B-, A- eller AB-forskrivning av medikamenter - og der all slik 
forskrivning da må være svært godt forankret i spesialisthelsetjeneste-lege-vurderinger 
- og der fastlegen i liten grad kan stole på egne vurderinger om hva som skal være 
fornuftig behandling. Der det også tydelig var rettssikkerhetsmessige problematisk å ha 
mange slike "problem-pasienter" - da saksomfanget ble slik at Helsetilsynet helt klart 
ikke leste journalene - men i stor grad vel kun leste/telte resepter - og leste noen av 
epikrisene. 
 
Medlemmet stiller spørsmål om han kan bruke Allmennlegeforeningens svar av 24. 
oktober 2016 i andre sammenhenger.  
 
Styret diskuterte saken.  
 
Vedtak: Tom Ole Øren og Camilla Fagerholt besvarer henvendelsen.  

 

Sak 314/2016: Opioider - nytt regelverk fra 1. oktober 2016 

 

 Tom Ole Øren orienterte om at Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 5. 
oktober 2016 fra Helfo om opioider - nytt regelverk fra 1. oktober 2016. Vedlagt følger 
brevet til orientering. (16/6124).  

 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 

Sak 315/2016: Celleprøvetaking 

 
Christina Fredheim orienterte om problemstillinger knyttet til celleprøvetagning.  
 
Styret drøftet saken.  
 

Sak 316/2016: Høring - Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny 
opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 18. oktober 2016 om endringer i 
opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved 
tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige. (16/5584) 
 
Bakgrunn: 
Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i 
opplysningsplikten til barnevernet. Høringsnotatet inneholder også forslag til en ny 
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bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven om opplysningsplikt til barnevernet ved 
tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige. For å kunne beskytte barn mot ulike 
former for omsorgssvikt og overgrep, samt for å kunne hjelpe barn med alvorlige 
atferdsvansker, er barneverntjenesten helt avhengig av at det meldes fra til den 
kommunale barneverntjenesten. Departementet skriver at det fra flere hold har blitt gitt 
uttrykk for et ønske om lovbestemmelser som kan gjøre det enklere å forholde seg til 
opplysningsplikten. Hovedformålet med forslagene i høringsnotatet er ifølge 
departementet å klargjøre og forenkle bestemmelsene om opplysningsplikt slik at de 
som er omfattet av plikten i størst mulig grad kan være trygge på hvilket ansvar plikten 
innebærer. Departementet ser også behov for å tydeliggjøre forskjellen mellom 
opplysningsplikt av eget initiativ (meldeplikt) og opplysningsplikt ved pålegg. 
Departementet foreslår at adgangen til å gi pålegg skal knyttes til de 
tiltaksbestemmelsene i barnevernloven som departementet mener bør gi grunnlag for 
å innhente opplysninger ved pålegg. Departementet foreslår blant annet at 
barnevernet i visse tilfeller skal kunne innhente opplysninger ved pålegg i saker om 
pålagte hjelpetiltak. Denne delen av forslaget vil innebære en utvidelse av gjeldende 
rett. 
 
Høringsfrist: 14. november 2016 
 

 Høringsfristen var før styremøte. Nils Kristian Klev har fått i oppdrag å besvare høringen. 
Høringssvaret fulgte vedlagt. 
 

Sak 317/2016: Høring - Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og 
brukarrettslova, helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørande og etterlatne, 

diverse andre endringar i helsepersonellova m.m. 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 31. oktober 2016 fra Legeforeningen 
om barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova, 
helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørande og etterlatne, diverse andre 
endringar i helsepersonellova m.m. 
 
Bakgrunn: 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forslag om endringer i 
flere lover og enkelte forskrifter. Endringene gjelder barns rettigheter, helsepersonells 
taushets- og opplysningsplikt, delegering av Helsepersonellnemdas arbeid og 
pasientskadelovens virkeområde. Mer utfyllende beskrivelse av høringen finnes på 
Legeforeningens nettsider. 
 
Høringsfrist: 14. november 2016 
 

 Høringsfristen var før styremøte. Nils Kristian Klev har fått i oppdrag besvare høringen. 
Høringssvaret følger vedlagt. 
 

Sak 318/2096: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser 
med personskade 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 31. oktober 2016 fra legeforeningen 
om Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade. 
(16/6125) 
 
Bakgrunn: 
Helsedirektoratet mener det er behov for en nasjonal faglig retningslinje for håndtering 
av hendelser med personskade forårsaket av kjemiske stoffer (C), farlige biologiske 
agens (B), radioaktivitet (R), nukleært materiale (N) og eksplosjoner (E) - CBRNE. 
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Retningslinjeutkastet er utviklet av en arbeidsgruppe forankret i Nasjonal 
behandlingstjeneste for CBRNE-medisin ved Oslo universitetssykehus HF, i samarbeid 
med Helsedirektoratet og relevante fagmiljøer. Ifølge Hdir finnes det lite samlet 
dokumentasjon innen dette feltet. Direktoratet har oppfattet det slik at det er stor 
usikkerhet i helsetjenesten om hvordan pasienter med ulike CBRNE-skader skal 
behandles og om hva som er riktige beskyttelsestiltak for helsepersonell. Retningslinjene 
skal hjelpe helsepersonell og annet innsatspersonell med å foreta riktige valg som 
redder liv og begrenser skade, f.eks. ved hendelser som terroranslag, tunnelbranner, 
utbrudd av nye typer høyrisikosmittesykdom, samt kjemiske og radiologiske industriuhell 
og ulykker under transport av farlig gods. Retningslinjen inneholder anbefalinger knyttet 
til både medisinsk behandling, beskyttelsestiltak og organisering og samhandling på 
skadested. Om oppbygningen av retningslinjen skriver direktoratet at deler av teksten 
har mer preg av veiledning, både til helsepersonell og til samhandlende nødetater. 
 
Høringsfrist: 20. desember 2016 
 
Kirsten Rokstad hadde vurdert saken, og styret drøftet den. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen avgir ikke svar.  
 

Sak 319/2016: Bruk av Allmennlegeforeningens nettside og sosiale medier 

 
Styret diskuterte om det var saker fra dagens møte som egner som en nettsak. 
 
Legers rettsikkerhet – i tilsynssaker. Cristina Fredheim og Sidsel Andreassen 
 
E-helse kommunikasjon – si noe om digital dialog og fastlegen. Egil Johannesen og 
Kjartan Olafsson skriver innlegg i Dagens medisin. 
 

Sak 320/2016: Eventuelt 

 
Kirsten Rokstad tok opp Questbakcene til medlemmene. Det blir møte med Pål Alm 
Kruse i Legeforeningen om spørsmål i forhold til inntekst- og kostnadsundersøkelsen 9. 
desember. Deltakere Tom Ole Øren, Nils Kristian Klev, Kirsten Rokstad og Camilla 
Fagerholt.    
 

Sak: 321/2016: Forslag til vedtektsendringer fra ALIS-utvalget 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 22. november 2016 fra ALIS med  
forslag til vedtektsendringer i Allmennlegeforeningens vedtekter. 
 
Saken utsettes til neste møte. Camilla Fagerholt sender foreløpig svar.  
 
 
 


