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Godkjent 23. mai 2016 
 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  
I 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 

Dato:   Mandag 9. mai 2016 

 

Møtested: Kongsberg  

 

Deltakere:  Kari Sollien, leder 

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

 

Referent:  Camilla Fagerholt 
 

Sak 138/2016: Leders ti minutter 

 
 Styremøte Noklus 
 Kurs om ny førerkortforskriften – tekst for medlemsbrev 
 Innlegg på markeringen av 30 års dagen for Ole Berg kurset.  

 

Sak 139/2016: Referat fra styremøtet 27. april 2016 

 
 Utkast til referat fra styremøtet 27.april 2016 fulgte vedlagt innkallingen. 
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent. 
  

Sak 142/2016: Våruka 

 
 Tom Ole Øren og Kjartan Olafsson orienterte om status for helsepolitikk-kurset.  
 
 Kirsten Rokstad orienterte om status for ledelseskurset.  
 

Sak 143/2016: Landsrådsmøtet 

 
 Styret gikk gjennom gjennomføringen av landsrådsmøtet.  
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Sak 144/2016: Ledelseskurset 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte avtale med universitetet i Oslo om ledelseskurset 2016.  
 
 Vedtak: Styret vedtok de økonomiske vilkårene til ledelseskurset.  
  

Sak 145/2016: Regnskapsrapport1. kvartal 2016 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte regnskap for 1. kvartal 2016. Tall for samme periode i 2015 

er satt inn i rapporten. 
 
 Styret drøftet saken. 
 
 Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til orientering.   
 

Sak 146/2016: Aldersgrense - kommunal sektor 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 3. mai 2016 fra et medlem med 

spørsmål aldersgrense legers mulighet til å jobbe etter fylte 70 år. 
 
 Styret drøftet saken. Styret kjenner til eksempler blant annet fra både Stavanger og 

Bergen. 
 
 Vedtak: Kari Sollien besvarer henvendelsen. 
 

Sak 147/2016: Notat om utdanningsstillinger fra ALIS-utvalget 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 2. mai 2016 fra ALIS-utvalget om 

utdanningsstillinger. 
 
Styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Styret tok notatet til orientering.  
 

Sak 148/2016: NAV og taushetsplikt 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 14. april 2016 fra et medlem 

vedrørende NAV og taushetsplikt. 
 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Styret tok kopi av brevet til orientering.  
 

Sak 149/2016: Medhum -giverstafetten 2016 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 4. mai 2016 fra Med hun med invitasjon 

til giverstafett i forbindelse med landsstyremøtet 
 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Styret gir kr 20 000,-. 
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Sak 150/2016: Nye legeforeningen.no 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte presentasjon av nye legeforenignen.no. Stein Runar 

Østigaard tilbyr seg å delta ved gjennomgang av denne per skype. Alternativt kan 
han delta i starten på neste styremøte 23. mai 2016 på Soria Moria, der han vil være til 
stede.  

 
 Kari Sollien orienterte.  
 
 Vedtak: Styret inviterer Stein Runar Østigaard til styremøtet 23. mai 2016. 
 

Sak 151/2016 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. Styret fattet følgende vedtak: 
Kari Sollien skriver utkast til svar som behandles på styremøte 23. mai 2016. 
 
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 
 
Saken var utsatt fra styremøte 27. april 2016 og Kari Sollien hadde skrevet utkast til svar  
som var sendt styret før møtet.  
 

 Styret drøftet saken. 
 

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

Sak 152/2016: Intern høring - Rapport fra arbeidsgruppe i Legeforeningen om variasjon, 
over- og underforbruk i helsetjenesten 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 31. mars 2016 om 
rapport fra arbeidsgruppe i Legeforeningen om variasjon, over- og underforbruk i 
helsetjenesten.  
 
Saken ble behandlet på styremøtet 27. april 2016 hvor det ble fattet følgende vedtak:  
Kirsten Rokstad skriver utkast til svar som ferdigbehandles på styremøtet 9. mai 2016. 
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Bakgrunn:  
En arbeidsgruppe i Legeforeningen har levert et rapportutkast som tar for seg temaene 
over- og underdiagnostikk, over- og underbehandling og variasjon i helsetjenesten. 
Formålet med rapporten er å utvikle Legeforeningens politikk på disse områdene. 
Rapporten vil danne bakgrunn for en diskusjon i landsstyret i mai om de samme 
temaene. 
 
Legeforeningen ønsker tilbakemelding fra organisasjonsleddene på det generelle 
innholdet i rapporten, og ber spesielt om at følgende deler kommenteres: 
 
• Om rapporten beskriver temaene på en realistisk og balansert måte.  
• Hvorvidt tiltakene (kapittel 7) er hensiktsmessige og svarer på utfordringene som blir 
beskrevet i de foregående kapitlene. Vi inviterer også organisasjonsleddene til å 
komme med konkrete forslag på tiltak Legeforeningen bør fremme.  
 
Høringsfrist: 6. juni 2016 

 
 Kirsten Rokstad hadde forberedt saken og orienterte, og styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Saken besvares etter landsstyremøtet. Kirsten Rokstad legger frem punktene 

på landsstyremøtet.  
 

Sak 153/2016 Høring – ny nasjonal veileder for håndhygiene 

  
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 20. april 2016 fra Legeforeningen om 

høring om ny nasjonal veileder for håndhygiene.   
 
 Om høringen: Folkehelseinstituttet har i samarbeid med landets fire kompetansesentre 

for smittevern og nasjonal arbeidsgruppe for markering av håndhygienes dag 5. mai, 
utarbeidet utkast til ny nasjonal veileder for håndhygiene.  

 
Veilederen er ment for bruk i sykehus, i sykehjem, utdanningsinstitusjoner (medisinske 
fakulteter, sykepleierhøgskoler, hjelpepleierutdanningen osv), innen psykiatri og andre 
helseinstitusjoner. Prinsippene i veilederen kan også brukes i hjemmebaserte 
helsetjenester, klinikker, legekontor, tannlegekontorer og helsestasjoner.  

 
Viktig informasjon om prosessen: Folkehelseinstituttet sendte utkast til Nasjonal veileder 
for håndhygiene på høring 1. april med frist 17. april. Legeforeningen ga 
tilbakemelding til Folkehelseinstituttet om at den knappe høringsfristen ikke gjorde det 
mulig for Legeforeningen å gi et svar som var forankret blant medlemmene og derfor 
avstod fra å svare. Folkehelseinstituttet ga Legeforeningen anledning til å komme med 
innspill før veilederen publiseres som e-bok høsten 2016. Eventuelle endringsforslag vil 
da kunne innarbeides før publiseringen av e-boken. 
 
Høringsfrist 30. mai 2016 
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
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Sak 154/2016 Høring – nasjonal veileder for helsetjenestens organisering av skadested 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 27. april 2016 fra Legeforeningen om 
høring om nasjonal veileder for helsetjenestens organisering av skadested.  
 
Om høringen: En av flere anbefalinger i Helsedirektoratets gjennomgang av 
helsetjenesteinnsatsen etter terrorhendelsene 22. juli 2011, var at det måtte utvikles et 
oppdatert planverk for helsetjenestens organisering på skadested.  
 
Oppdraget med å utarbeide et utkast til veileder ble i 2013 gitt til Nasjonal 
kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). For å løse dette oppdraget 
etablerte NAKOS en bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter fra 
prehospital og intrahospital akuttmedisin, fagmedisinske foreninger og ideelle 
organisasjoner. Videre ble det etablert en referansegruppe med representanter fra det 
nasjonale akuttmedisinske miljøet og relevante nasjonale kompetansesentra. Det ble 
også etablert samarbeid med representanter fra Politihøgskolen og Norges Brannskole.  
 
Etter at NAKOS leverte sitt forslag til veileder har Helsedirektoratet foretatt en nærmere 
gjennomgang og revisjon av innholdet. Som ledd i dette revisjonsarbeidet har Helse-
direktoratet gjennomført dialogmøter med flere representanter for fagmiljøene. 
 
Høringsfrist: 27. mai 2016  
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 155/2016: Mediebildet, Allmennlegeforeningens nettside og sosiale medier 

 
Styret drøftet mediebildet, nettsiden og Facebook. 
 

Sak 156/2016: Politisk time 

 
 Orientering om arbeidet i UEMO  
 Legenes situasjon i England  
 Foredrag for Estisk delegasjon 
 Møte om prosjektet om elektroniske forsikringsmeldinger  
 Møte om satsningsområdet om ledelse i primærhelsetjenesten  
 Dobbeltforskrivning og manglede oppfølging av reseptformiddleren 
 Elektronisk helsekort for gravide  
 E-helse konferansen  
 Møte i Turnusrådet om turnusportal  

 
 

Sak 157/2016:Høring - Utvalg om innvandringens konsekvenser 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 4. mai 2016 om Høring - Utvalg om 
innvandringens konsekvenser: invitasjon til skriftlige innspill. 
 
Akademikerne har mottatt invitasjon til å gi skriftlig innspill til et utvalgt som utreder 
innvandringens konsekvenser. De ber om tilbakemeldinger fra Akademikernes 
medlemsforeninger. 
 
Om høringen og utvalget: Utvalget skal se på de samfunnsøkonomiske konsekvensene 
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av innvandring og konsekvenser for samhold og tillit. De skal også se på forholdet 
mellom innvandring og velferdsordninger, og konsekvenser for norsk økonomi. Utvalget 
skal skissere strategier for hvordan Norge kan møte utfordringer knyttet til fortsatt høy 
innvandring.  
 
Frist 28. mai 2016. 
 
Vedtak: Kari Sollien skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.    
 

Sak 158/2016: Kunnskapsbaserte oppdateringervisitter (KUPP) 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 9. mai 2016 om kunnskapsbaserte 
oppdateringervisitter (KUPP).  
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Kari Sollien deltar.   
 
 

Sak 159/2016: Førerkortmøter for fastleger - nye helsekrav 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 8. mai 2016 fra et medlem om 
førerkortmøter for fastleger – nye helsekrav.  
 
Styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Kari Sollien besvarer henvendelsen i tråd med styrets diskusjon.  


