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Årsmøte 2022 

Referat  
 

Clarion Fornebu, torsdag 12. mai kl. 13.00 – 17.30 
 
 

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

Leder Marte Kvittum Tangen ønsket velkommen til årsmøtet.  

Vedtak: Innkalling, valg av dirigenter, referenter og tellekorps ble godkjent uten 
anmerkninger. 
 
Bente Thorsen og Torstein Sakshaug ble valgt til dirigenter.  
Silje Kristine Hals og Jon Ørstavik ble valgt til referenter.  
Tone Skoglund og Camilla Fagerholt ble valgt til tellekorps. 

2. Godkjenning av forretningsorden og dagsorden  

Dirigentene presenterte forretningsorden og dagsorden.   

 

3. NFA-leders tale 

Leders tale ble holdt av leder Marte Kvittum Tangen.  
 

Kjetil Klungre: Orienterer om at AF på sitt møte i går har gjort vedtak om å forberede 
et mulig sammenbrudd av fastlegeordningen. 

Anne Mathilde Hanstad: Ros til Marte Kvittum Tangen og Nils Kristian Klev for 
arbeidet med Innsatsgruppen allmennleger covid-19. Stående applaus fra årsmøtet.  

 

4. Hilsen fra president i WONCA 

WONCA-presidenten Anna Stavdal talte om arbeidet i WONCA World. Hennes 
månedlige spalte kan leses her.  

Hilsen fra president i Den norske Legeforening, Anne Karin Rime 

Presidenten hilste årsmøtet og orienterte om aktuelle saker. 
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5. Helsepolitisk verksted: Fastlegen og den gamle. Kontinuitet og omsorg til 
    livets slutt, eller er kontinuiteten en Prokrustes seng? 

Innledning av NFA styremedlemmene Christina Stangeland, Kjartan Olafsson og 
Øyvind Stople Sivertsen. De introduserte spørsmålene som skulle diskuteres 
gruppevis ved bordene, deretter i plenum. 

 Har kontinuiteten en grense? Formelt sett stopper kontinuiteten når den gamle 
tas inn i pleieinstitusjon som langtidspasient. Da overtar tilsynslegen. Men før 
langtidsplassen - hvordan er det med kontinuiteten da? Og er den under 
press? 

 Kontinuitet koster! Tid og ressurser 

 Behov kan være motstridende. Hvis sykepleierne på en «halvveisinstitusjon» 
forfekter at det er forvirrende å forholde seg til mange leger og spør om å få en 
tilsynslege, vil jeg da slåss for kontinuiteten og relasjonen til min pasient? Mer 
tid til den syke gamle gir mindre tid til andre pasienter, er vi villige til å prioritere 
det når det finnes andre løsninger uten kontinuitet? Og det selvfølgelige: Vil vi 
ofre av fritiden? Hvis kontinuiteten er en viktig ressurs – hvordan kan vil bevare 
den lengst mulig? Hva skal til? 

 Faglige mål og ambisjoner står alltid i balanse med rammene som gjør dem 
mulige. Hva er realistisk og hva er mulig i dagens fastlegeordning? Hva kunne 
vi fått til med flere fastleger og litt bedre tid? 

Debatt ved bordene. Noen hovedpoenger fra diskusjonen gjengis: 

 Kontinuitet viktig, men ikke for enhver pris. Ikke villig til å ofre privatliv. 

 Setter pasientens ønske høyt, synes hun skal få beholde fastlegen, men 
legevakt kan brukes utenom fastlegens åpningstid. 

 Mellomløsning: institusjonslegene kan ta mer ansvar etterhvert som de blir 
bedre kjent med pasienten. 

 Hvorfor skal gamle ha mindre rett til å velge fastlege enn alle andre?  

 Diskusjon om tilgjengelighet og om det å gi ut sitt mobilnummer til pasienten. 
Forskjellige vurderinger blant legene, varierer med erfaring og livsfase.  

 Det å ta vare på seg selv er kanskje til det beste for pasienten. 
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6. Skribentprisen og Løvetannprisen  

Løvetannprisen ble tildelt Odd Martin Vallersnes for egen forskning, veiledning og 
undervisning og arbeidet med å bygge opp et forskningsmiljø ved Allmennlegevakten i 
Oslo. 

Skribentprisen ble tildelt Hogne Sandvik, Øystein Hetlevik, Jesper Blinkenberg, 
Steinar Hunskår for artikkelen Continuity in general practice as predictor of mortality, 
acute hospitalisation, and use of out-of-hours care: a registry-based observational 
study in Norway i British Journal of General Practice. 

 

7. Styrets arbeidsprogram 

Introduksjon av styreleder Marte Kvittum Tangen. 
Styret presenterte hvert sitt punkt i arbeidsprogram 2022-2023.  

Bente Thorsen fremla følgende forslag til vedtak fra Faggruppe for samhandling 
Norsk forening for allmennmedisin vil i 2022 – 2023 bidra til  

 å utvikle/beskrive rolle og kompetansebehov for fastleger i helsefellesskap  

 å arrangere kurs/work-shops for fastleger i helsefellesskap  

 å beskrive/eventuelt utvikle nettverk som fastleger i helsefellesskap kan inngå i 
for å kunne rådslå og finne støtte 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Bente Prytz Mjølstad fremla følgende forslag til vedtak 
Norsk forening for allmennmedisin skal arbeide for å få på plass 
finansieringsordninger som gjør det mulig for fastleger som ønsker å forske å også 
søke om driftsmidler i AMFF og AFU, eventuelt gjennom vedtektsendringer som 
muliggjør dette. 

Vedtak: Forslaget ble oversendt styret for videre arbeid.  

Kjetil Klungre løftet frem betydningen av allmennlegenes portefølje, helhetlig 
svangerskapsomsorg, samarbeid med andre profesjoner, bruk av primærhelseteam. 

Petter Brelin etterlyste et tydeligere kvalitetsengasjement i norske kommuner og 
oppfordret til å ta opp igjen arbeidet med normering av kvalitet i allmennlegekontor.  

Ole Arild Osmundnes: Økt digital tilgjengelighet bidrar til å fylle opp den 
allmennmedisinske bøtten og ofte med liten helsegevinst. Optimal bruk av digitale 
hjelpemidler bør inn i arbeidsprogrammet.  

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets arbeidsprogram.  
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8. NFA årsmelding 2021  

Årsmeldingen ble gjennomgått. Innspill fra salen, kommentarer til punkt 10:  

Gisle Roksund og Bente Prytz Mjølstad informerte om Faggruppe mot overdiagnostikk 
(leder Elisabeth Swensen), som ønsker nye medlemmer. 

Nicolas Øyane: savner en faggruppe for praktisk kvalitetsarbeid. 
Gunnar Frode Olsen svarer: Det hadde vi tidligere, nå har vi Allmennmedisinsk 
kvalitetsutvalg og SKIL. Gruppenes roller er i utvikling.  

Gisle Roksund: Imponert over styret og arbeidet i foreningen, takker NFA-styret.  

Styret tar innspillene til orientering.  

Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent. 

 

9. Vedtektsendringer 

Styreleder Marte Kvittum Tangen la frem forslag til endring av paragraf 3-4-7.  

Gjeldende ordlyd: 
Styret skal ivareta foreningens internasjonale interesser i nært samarbeid med de 
oppnevnte representantene til de ulike internasjonale organisasjonene. Styret i Norsk 
forening for allmennmedisin innkaller til kontaktmøte annethvert år mellom styrene i 
Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen og foreningenes 
oppnevnte representanter i internasjonalt arbeid. Allmennleger som representerer 
Legeforeningen internasjonalt kan også inviteres til kontaktmøtet. 

Styret oppnevner representanter til internasjonale fora/organisasjoner/verv med 
oppgaver som ligger innenfor foreningens formål, og fastsetter budsjett for aktivitetene 
innenfor rammene årsmøtet har satt. Hvilke internasjonale organer foreningen er 
representert i, skal fremgå av årsmeldingen.  

Representantene har møteplikt i kontaktmøtet med styrene i Norsk forening for 
allmennmedisin og Allmennlegeforeningen. 

Ny ordlyd:  
Styret skal ivareta foreningens internasjonale interesser i nært samarbeid med de 
oppnevnte representantene til de ulike internasjonale organisasjonene. Styret i Norsk 
forening for allmennmedisin innkaller til kontaktmøte minst annethvert år mellom 
lederne i Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen og 
foreningenes oppnevnte representanter i internasjonalt arbeid. Allmennleger som 
representerer Legeforeningen internasjonalt kan også inviteres til kontaktmøtet.  

Styret oppnevner representanter til internasjonale fora/organisasjoner/verv med 
oppgaver som ligger innenfor foreningens formål, og fastsetter budsjett for aktivitetene 
innenfor rammene årsmøtet har satt. Hvilke internasjonale organer foreningen er 
representert i, skal fremgå av årsmeldingen.  



Norsk forening for allmennmedisin • Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo 
Telefon 23 10 90 00 • nfa@nfa.legforeningen.no • www.legeforeningen.no/nfa 

Representantene har møteplikt i kontaktmøtet med styrene i Norsk forening for 
allmennmedisin og Allmennlegeforeningen. 

Vedtak: Endringen ble enstemmig vedtatt.  

 

10. Regnskap 2021 

Styreleder Marte Kvittum Tangen fremla regnskapet. 
 
Forslaget til vedtak ble reformulert til: 
Regnskap for Norsk forening for allmennmedisin, som viser et årsoverskudd på  
kr 1 941 216,- godkjennes og fastsettes som foreningens regnskap for 2021.  
Disponering av årsresultat: Årets overskudd på kr 1 941 216 overføres til annen 
formålskapital. 
 
Vedtak: Regnskapet ble vedtatt ved akklamasjon. 
 
 

11. Budsjett 2023 

Honorarutvalgets innstilling ble presentert av Martin Chapman.  
Honorarutvalget vil gjøre en vurdering av om det er behov for etablere egne regler for 
å ivareta honorering av leger som i sin stiling har en kombinasjon av lønn og 
provisjon.   

Marte Kvittum Tangen la fram budsjettforslag for 2023. Det budsjetteres med økt 
faglig aktivitet, på nivå med regnskapet fra 2019 (før pandemien). Styret benytter 
varamedlemmer som aktive styremedlemmer, for å ivareta stor aktivitet som styret 
ønsker å videreføre.  

Forslag til vedtak:  
Årsmøtefastsatt kontingent for 2023 settes til kr 500 (uendret).  
Kontingent for assosierte medlemmer settes til kr 500 (uendret).  
Honorar og godtgjørelse til styret settes ihht Honorarutvalgets forslag.  
Praksiskompensasjon settes ihht Honorarutvalgets forslag.  
Styrets fremlagte budsjettforslag for 2023 vedtas. 

Vedtak: Budsjettet ble vedtatt. 
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12. Valg av underutvalg og FAUNA 

Leder av valgkomiteen Trine Bjørner fremla valgkomiteens innstilling:  

HONORARUTVALG  
Rune Burkeland-Matre, leder 
Martin Chapman  
Ole Edvard Strand 

ALLMENNMEDISINSK UTDANNINGSUTVALG  
Morten Munkvik, leder  
Odd Martin Vallersnes, nestleder  
Alf David Myklebust  
Kari Ersland  
Tom Erik Aarøen  
Anja Mørch-Rasmussen  
Varamedlemmer: 
Sophie Berg  
Synne Martinsen  
Ida Vabø 

ALLMENNMEDISINSK FORSKNINGSUTVALG 
Leder: Anja Brænd  
Vara: Erik L Werner  
Nestleder: Kristina Iden  
Vara: Sverre Litleskare  
NFA representant: Katrine Prydz  
Vara: Mari Bjørkman - gjenvalg 

ALLMENNMEDISINSK UTVALG FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET  
Marit Voltersvik, leder  
Stephan Ore 
Silje Longva Todnem  

FAUNA 
Katrina Tibbals, leder 
Atal Faizi 
Renate Graue 
Øyvind Stople Sivertsen 

ALLMENNMEDISINSK KLASSIFIKASJONSUTVALG  
Øystein Hetlevik, leder  
Bjørn Gjelsvik  
Øyvind Stople Sivertsen 

Marte Kvittum Tangen informerte om at Allmennmedisinsk klassifikasjonsutvalg etter 
forskriftene skal ha to medlemmer, og fikk årsmøtets tilslutning til at det velges tre i 
denne perioden slik valgkomiteen har innstilt på.  

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt.  
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Marte Kvittum Tangen takket av avtroppende utvalgsmedlemmer.  

Maja Mikkelsen la frem forslag om å inkludere legestudenter i Utdanningsutvalgets 
arbeid. Styret stiller seg positive og vil komme tilbake med vedtektsendring på et 
senere tidspunkt.  

 
 
13. Fastsettelse av tid og sted for Årsmøte 2023 
 
Forslag ble lagt fram av Elisabeth Stura i styret. Årsmøtet sluttet seg til forslaget om å 
holde årsmøtet 11. mai 2023 under våruka på Radisson Blu Royal i Bergen.  
 


