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Godkjent 18. august 2017 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  
 
I 
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 
 

Dato:   21. juni 2017 
 

Møtested: Legenes hus, Oslo 

 

Deltakere:  Tom Ole Øren, leder  

  Nils Kristian Klev, nestleder  
Kirsten Rokstad  
Christina Fredheim 
Egil Johannesen  
Kjartan Olafsson forfall  
Elisabeth Stura  
Petter Brelin forfall fra  

 
Forfall:  Sidsel Mordt Andreassen  

 

Referent:  Camilla Fagerholt 
 
 

Sak 131/2017: Leders 10 minutter 

 
 Legeforeningens landsstyremøte i Ålesund 
 Forhandlinger med Statens pensjonskasse 
 Status primærhelseteam 
 Våruka 2018 
 Møte med Helsedirektoratet om fastlegers tidsbruk i praksis 
 Kontaktmøte med Helse- og omsorgsdepartementet ledelsen om blant annet 

helsevakt og ledelse i kommune og fastlegekontor 
 Media: Fastlegeordningen: utfordringer og rekruttering, legelisten.no, blogg i 

Dagens medisin 
  

Sak 132/2017: Politisk time og aktuelle saker 

 
 Ledelseskurset  
 Møte i gruppen som jobber med finansieringsmodeller for primærhelseteam  
 Møte i Legeforeningen om primærhelseteam  
 Akademikerne næringsdrivende  
 Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) 
 Prioriteringsutvalget  
 Nordisk kongress på Island  
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 Nordisk prekongress på Island  
 Møte i Raskere tilbake  
 Møte forvaltningsgruppe for beslutningsstøtte for sykemeldere 
 Prosjektstyremøte i en innbygger en journal   
 Prosjektet 2030 – fremtiden i allmennmedisin 
 Helse Norge – produktstyret  
 IT-utvalgsmøte  
 Sentralstyremøte  
 Endringsrådsmøte i e-resept 
 Arbeidsgruppe om pasientens legemiddelliste  
 Styringsgruppemøte i EPJ-løftet  
 Praksiskompensasjon 
 Regninger  

 

 Sak 133/2017: Referat fra styremøtet          

 
 Utkast til referat fra styremøte 29. og 30. mai 2017 fulgte vedlagt innkallingen.  
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent   
 

Sak 134/2017: Møteplan for 2018 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til møteplan for 2018.  
 
 Vedtak:  
  

Møteplan for i Allmennlegeforeningen 2018 

Januar       

tirsdag 16. januar  
10.00 - 
17.00 

styremøte Legenes hus 

onsdag 17.1.2018 09.00 Sentralstyremøte Legenes hus 

  16.00 lederseminar  Hotel Bristol 

torsdag 17. januar  16.00 lederseminar  Hotel Bristol 

Februar       

onsdag 14. februar  
10.00 - 
17.00 

styremøte Legenes hus 

torsdag 15. februar  09.00 Sentralstyremøte Legenes hus 

Mars       

        

tirsdag 13. mars  17.00 medlemsmøte 
Vest og Aust 
Agder 

onsdag 14. mars 09.00 -16 styremøte 
Vest og Aust 
Agder 

Tirsdag 20. mars 09.00 Sentralstyremøte Legenes hus 

12. mars - 16. mars   Geilokurset Dr. Holms 

April        

torsdag 26. april  09.00 sentralstyremøte  Legenes hus 

mandag 23. april 
12.00 - 
18.30 

styremøte  Tønsberg 

mandag 3. april - 27. april     Tønsberg 

Mai       

mandag 28. mai  09.00 Sentralstyremøte Soria Moria 

tirsdag 29. mai - 31.5   Landsstyremøte Soria Moria 



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/aplf 
  - 3 - 

28. mai - 1. juni   Solstrandkurset Solstrand  

mandag 28. mai  
17. 00 - 
20.00 

styremøte Soria Moria 

Juni       

tirsdag 19. juni 09.00 sentralstyremøte Legens hus 

torsdag 21. juni 10.00-1700 
styremøte med 
sommermiddag 

Legenes hus 

August       

tirsdag 28. august  09.00 sentralstyremøte Legens hus 

?   Nordisk ledermøte  Danmark 

onsdag 29. august  10.00-17.00 styremøte Legens hus 

September       

onsdag 12. september kveld til 
lørdag 15. september  

  arbeidsmøte    

mandag 17. september - 20. 
september 

  
arbeidsmøte 
sentralstyret 

  

Oktober        

torsdag 18. oktober  9.00 sentralstyremøte Legens hus 

onsdag 24. oktober   styremøte Gardermoen 

torsdag 25. oktober - 26. 
oktober 

  tariffkonferanse Gardermoen 

November       

Tirsdag 13. november 9.00 sentralstyremøte Legens hus 

torsdag 22. november   styremøte   

fredag 23. november   fellesmøte med NFA   

Desember       

Fredag 7. desember 9.00 sentralstyremøte Legenes hus 

 

Sak 136/2017: Vedtektsendringer 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 12. juni 2017 fra Legeforeningen 

hvor sekretariatet godkjenner vedtektsendringen som ble vedtatt på 
landsrådsmøtet:  

 
"Det vises til brev datert 25. mai 2017, der Allmennlegeforeningen oversender 
endring i Allmennlegeforeningens vedtekter for godkjenning av sekretariatet i 
Legeforeningen, jf. Legeforeningens lover § 3-3 (3).  
 
Endringen gjelder § 3-1: Innkalling til landsråd skal kun skje på AFs hjemmeside – ikke 
lenger også i annonse i Tidsskrift for Den norske legeforening.  
Sekretariatet godkjenner vedtektsendringen. " 
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

Sak 137/2017: Nemndsmedlem 

 
Det var behov for et nytt medlem i nemnden for overdragelse av fastlegepraksis på 
grunn av at Geirr Setekleiv har trukket seg.  
  
Nemnden består av følgende medlemmer: 
  
Karin Frydenberg (AF), Gjøvik 
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Bjørn Nordang (AF), Honningsvåg 
Lars Erik Halvorsen (AF), Trondheim 
Tone Dorthe Sletten (AF), Trondheim 
Gunnar Ramstad (AF), Bergen 
(AF) 
Hanne Valeur, (Ylf), Oslo 
Jo Endre Midtbu (Ylf), Tromsø 
Eivind Westrum Aabel (Ylf), Gjøvik 
Ole Johan Bakke (LSA), Holmestrand 
Barbro Kvaal (LSA), Trøgstad 
 
På grunn av at saken skulle behandles på sentralstyremøtet 20. juni 2017 var saken 
ferdig behandlet per e-post og Allmennlegeforeningen har foreslått at Rune 
Burkeland-Matre blir nytt nemndsmedlem. 

 

Sak 138/2017: Sykehusåret i spesialisering i allmennmedisin 

 
Øystein Huseby la frem følgende forslag på landsrådsmøte: 
 
"Allmennlegeforeningen vil jobbe for en hensiktsmessig innretning av det som kalles 
sykehusåret i spesialistutdanningen i allmennmedisin, slik at det ikke svekker 
rekruttering og stabilisering av leger i distrikt. Sykehusåret kan f.eks. bestå av et gitt 
antall hospiteringsuker på sykehus i stedet for lengre perioder på 3 måneder og opp 
til ett år." 

 
 Saken ble behandlet på styremøte 29. mai 2017 hvor det ble bestemt at Siri 

Næsheim deltar under behandlingen av denne saken. Det er i ettertid rette en 
henvendelse til fagavdeling om de kunne delta. 

 
 Styret drøftet saken. Kirsten Rokstad orienterte om kommunikasjon med 

spesialitetskomiteen.  
 

Vedtak: Christina Fredheim og Elisabeth Stura tar kontakt med Trond Egil Hansen 
som leder av spesialitetskomiteen for videre oppfølging av saken.  
 

 

Sak 139/2017: Innspill til endringer i fastlegeregisteret 

 
 Camilla Fagerholt orienterte om e-post av 30. mai 2017 fra Ivar Halvorsen om innspill 

til endringer i fastlegeregisteret. (17/3474). 
 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen støtter ikke forslaget da dette er et overordnet 

kommunalt ansvar.  
 

Sak 140/2017: Questback om legevakt, allmennlegeutvalget og 
samarbeidsutvalget 

 
Karin Wallin orienterte om Questbacken om legevakt, allmennlegeutvalget og 
samarbeidsutvalget.   
 
Styret drøftet saken. Det var bra svarprosent som ga viktige innspill til videre arbeid 
med avtalene.   
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Vedtak: Karin Wallin og Tom Ole Øren tar et møte med Lefo om tolkning av 
resultatene.  
 

Sak 141/2017: Evalueringer av kurs under våruka 2017 

    
Evalueringen av kursene var ettersendt. 
 
Vedtak: Karin Wallin sender et samedrag til styrets medlemmer.  

 

Sak 142/2017: Grønne legekontor 

 
 Tom Ole Øren orienterte om at Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 29. 

mai 2017 fra Legeforeningen om grønne legekontor. (17/3425). 
 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen ser ikke dette som et hensiktsmessig tiltak for AFs 

medlemmer på det nåværende tidspunkt. AF ser ikke behov for møte.  
 

Sak 143/2017: Forskrivning og subsidiering av hormonell prevensjon til jenter under 
16 år 

 
 Camilla Fagerholt orienterte om svar fra avdeling for jus og arbeidsliv til 

Allmennlegeforeningen om forskrivning og subsidiering av hormonell prevensjon til 
jenter under 16 år. 

 
 Styret drøftet saken.  
 

Vedtak: Allmennlegeforeningen støtter subsidieringsordning for hormonell 
prevensjon til jenter under 16 år. AF understreker at det på grunn av den komplekse 
fagmedisinske vurderingen som må gjøres for den enkelte pasient er det 
avgjørende at forskrivningen foretas av lege.  
 
Tom Ole Øren og Camilla Fagerholt inviterer sex og samfunn og Norsk forening for 
allmennmedisin til et møte.  

 

Sak 144/2017: Høring: endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv. 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 6. juni 2017 fra Legeforeningen om 

høring - endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv. (17/3268) 
  
 Bakgrunn: 

Denne høringen inneholder forslag til endringer for å implementere prinsippene for 
prioritering i regelverket for legemidler som finansieres av folketrygden. Helse- og 
omsorgsdepartementet foreslår å endre forskrift om legemidler, forskrift om stønad til 
dekning av utgifter til viktige legemidler mv., forskrift om helseforetaksfinansierte- 
reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus og forskrift om rekvirering og utlevering av 
legemidler fra apotek. Endringene som foreslås, gjelder for legemidler som er 
finansiert av folketrygden. Legemiddelforskriften og blåreseptforskriften vil gi de 
overordnede rammene, mens detaljer innenfor rammene vil bli spesifisert i 
retningslinjer. Statens legemiddelverk utarbeider retningslinjer for innsending av 
dokumentasjon for metodevurdering av legemidler. Disse vil sendes på høring før de 
fastsettes. Helsedirektoratet utarbeider retningslinjer for hvilke legemidler 
folketrygden ikke skal refundere og for hvordan regelverket for stønad etter 
individuell søknad skal forstås i praksis. Retningslinjene vil utarbeides i samarbeid 
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mellom relevante etater og de regionale helseforetakene. 
 
Høringsfrist: 28. juni 2017 
 
Christina Fredheim orienterte om høringen, og styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Christina Fredheim skriver utkast til høringssvar som ferdigbehandles per e-
post.  

 

Sak 145/2017: Høring - Forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatte-post av 12. juni 2017 fra Legeforeningen 
om høring - forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen. (17/3430) 

 
Bakgrunn: 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag til endring i 
behandlingsbiobankloven som åpner for at blodprøvene som tas i den nasjonale 
screeningen av nyfødte kan lagres uten tidsbegrensning. Alle fødende i Norge blir 
tilbudt en undersøkelse av om barnet har en av 23 alvorlige arvelige sykdommer. 
Undersøkelsen innebærer at det tas en blodprøve av barnet og at det registreres 
helseopplysninger om mor og barn. Blodprøver og helseopplysninger lagres ved 
Oslo Universitetssykehus (OUS). Etter dagens regelverk skal prøvene destrueres etter 
seks år. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å gi adgang til lagring av 
blodprøvene uten tidsbegrensning. Blodprøvene skal fortsatt kunne brukes til 
helsehjelp, kvalitetssikring, metodeutvikling og forskning etter de alminnelige reglene 
i behandlingsbiobankloven og helseforskningsloven. Det foreslås ingen endringer i 
kravene til samtykke fra foreldrene. Lagring av prøvene og helseopplysningene skal 
som i dag være basert på samtykke. Foreldrene skal ha anledning til å trekke tilbake 
samtykket og kreve destruksjon av blodprøvene. Når barnet har fylt 16 år, er det 
barnet selv som kan trekke tilbake samtykket og kreve blodprøven destruert. 
Departementet foreslår også å utvide nyfødtscreeningen med to nye sykdommer - 
alvorlig kombinert immunsvikt (SCID) og andre alvorlige T-celle defekter og 3-OH 3-
metylglutaryl-CoA lyasedefekt (HMG). 

 
 Høringsfrist: 18. august 2017. 
  

Kirsten Rokstad orienterte om høringen, og styret drøftet saken.   
 
Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer høringen med at Allmennlegeforeningen støtter 
forslagene.  
 

Sak 146/2017: Høring - Innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere 
utdanning 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 12. juni 2017 om høring - innspill til 
revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. (17/3433) 

 
 Bakgrunn:  

Regjeringen la i 2014 frem Meld. St. 7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 
2015-2024. Langtidsplanen skal rulleres hvert 4. år. Kunnskapsministeren ber nå om 
innspill til revisjon av langtidsplanen. Den reviderte planen vil bli fremlagt sammen 
med statsbudsjettet høsten 2018 og vil oppsummere status for mål, prioriteringer og 
opptrappingsplaner. Formålet med en langtidsplan er å sikre stabile prioriteringer og 
forutsigelige bevilgninger over tid. Planen definerer seks langsiktige prioriteringer for 
perioden. "Fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive velferds-, helse- og 
omsorgstjenester" er en av disse prioriteringene. Ved den første revideringen skal de 
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overordnede målene og langsiktige prioriteringene i planen i utgangspunktet ligge 
fast. Derimot er det mulig å foreslå endringer i målene og bringe inn nye temaer og 
perspektiver innenfor hver av de langsiktige prioriteringene. KD ber om innspill til 
følgende problemstillinger som skal besvares både ut fra et forskningsperspektiv og 
et høyrere utdanningsperspektiv: 
• Hva fungerer godt i den nåværende langtidsplanen, og hva fungerer mindre 

godt? 
• Er det temaer og perspektiver som bør reflekteres sterkere i planen? 
• Hva er de største hindringene for å nå målene i planen, og hvordan kan vi 

overvinne dem? 
• På hvilke områder kan det være behov for nye opptrappingsplaner og/eller 

virkemidler? Begrunn og prioriter. 
• Hva kan eventuelt prioriteres ned ved fortsatt konsentrert satsing på noen få 

områder? 
 
Høringsfrist: 15. august 2017 
 
Kirsten Rokstad hadde skrevet utkast til svar som styret gikk gjennom. 
 
Vedtak: Høringen besvares med utkastet til Kirsten Rokstad.   
 

Sak 147/2017: Høring - Forslag om at apotek kan utlevere reseptfrie legemidler med 
risikominimeringstiltak 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 13. juni 2017 om høring - forslag 
om at apotek kan utlevere reseptfrie legemidler med risikominimeringstiltak 
(17/3508) 
 
Bakgrunn:  
Statens legemiddelverk har på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sendt 
på høring forslag om at apotek kan utlevere reseptfrie legemidler med 
risikominimeringstiltak. I Legemiddelmeldingen heter det at farmasøytutlevering 
innebærer at enkelte reseptfrie legemidler bare kan utleveres fra farmasøyt i 
apotek. Legemiddelverket foreslår at særskilt informasjon om legemidler til pasient 
ikke nødvendigvis skal måtte ivaretas av farmasøyt. Denne type tiltak omtales derfor 
i høringsnotatet som risikominimeringstiltak. Legemiddelverket mener at tiltaket kan 
forebygge feilbruk av enkelte reseptfrie legemidler og åpne for at flere legemidler 
som per i dag er reseptpliktige vil være egnet for reseptfri bruk. 
 
 
Høringsfrist: 6. august 2017  
 
Elisabeth Stura forbereder saken til styremøte.  
 
Vedtak: Elisabeth Stura skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.  
 

Sak 148/2017: Høring - pasientens legemiddelliste 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 14. juni 2017 om høring - 
pasientens legemiddelliste (17/3509) 
 
Bakgrunn: 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forskriftsendringer som er 
nødvendige for å etablere pasientens legemiddelliste, en enhetlig og oppdatert 
oversikt over den enkeltes legemiddelbehandling.  
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I høringsnotatet foreslår departementet en løsning som tar utgangspunkt i gjenbruk 
og videreutvikling av dagens nasjonale e-helseløsninger (e-resept og kjernejournal). 
Reseptformidleren og nasjonal kjernejournal vil benyttes til sammenstilling av 
relevant informasjon fra hele legemiddelkjeden. Samtidig gjøres informasjonen 
tilgjengelig for helsepersonell som skal håndtere pasientens legemiddelbehandling 
på en forsvarlig måte. Departementet foreslår følgende: 

 Utvidet lagringstid i reseptformidleren 
 Reseptformidleren utvides med opplysninger om legemidler som ikke krever 

resept (interne ordinasjoner på sykehjem, legemidler gitt ved dagbehandling, 
reseptfrie legemidler mv.), kosttilskudd, alvorlige legemiddelreaksjoner 
(CAVE), legemiddelgjennomgang og interaksjonsvurderinger. 

 Legemiddellisten gjøres tilgjengelig for helsepersonell uten rekvireringsrett fra 
kjernejournalløsningen.  

 Rett for pasienten til å reservere seg mot at reseptopplysninger og 
legemiddellisten gjøres tilgjengelig for helsepersonell.  

 Plikt for leger til å oppdatere legemiddellisten. Leger må se, og forholde seg 
til listen før ny resept kan skrives eller det på annen måte gjøres endringer i 
pasientens legemiddelbehandling. 

 
Høringsfrist: 18. august 2017 
 
Kjartan Olafsson og Egil Johannesen forbereder saken til styremøtet, og Egil 
Johannesen orienterte. Styret diskuterte saken.  
 
Vedtak: Egil Johannesen skriver utkast til uttalelse som ferdigbehandles per e-post.    
 

Sak 149: Styremøte Engø gård. 17. – 18. august 2017 

 
Det er ønskelig at de nye sentralstyremedlemmene skal delta på helstpolitisk debatt 
under Arendalsuka torsdag 17. august 2017. Vi starter derfor oppholdet på Engø 
gård med middag kl 20. torsdag 17. august. Selve styremøtet avholdes fredag 18. 
august kl 9.00 – 15.00. 
 

Sak 150/2017: Eventuelt 

 
Tom Ole Øren tok opp spørsmålet om plassering av midler. 
 
Vedtak: Økonomiavdelingen i Legeforeningen inviteres til et styremøte for å 
orientere om mulighetene.  
 
Tom Ole Øren orienterte om prosjektet til Helsedirektoratet om fastlegenes tidsbruk. 
 
Styret drøftet saken.   
 
Vedtak: Styret sender inn forslag til tillegg. 
 

Sak 151/2017: Innlegg på to konferanser 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 21. juni 2017 fra NAV om AF kan 
holde innlegg på: 
 
1.       Inkluderingskonferansen 2017. Sesjonen varer fra kl. 15:15-17:15, på Thon Hotel 

Oslo Airport, 18. september 2017. 
 2.      Fagsamling for alle de rådgivende legene i NAV, 20.-21. september, Clarion    

Hotel, Gardermoen. På denne samlingen ville det vært fint hvis du holdt et 
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innlegg om fastlegen og samhandling med NAV,  – muligheter og utfordringer.  
  
Vedtak: Christina Fredheim holder innlegg på inkluderingskonferansen. AF forespør 
Gerd Synne Eidnes om hun kan holde innlegg på fagsamlingen.  
  

Sak 152/2017: Henvendelse fra UEMO delagasjonen 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en henvendelse fra UEMO via delegasjonen 
om å besvare spørsmål om norsk status på innmelding av krav til kvalifikasjon for å 
arbeide som fastlege/allmennlege.  
 
Vedtak: Saken oversendes avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen. 
 

Sak 153/2017: Høring - Regional plan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 21. juni 2017 fra Legeforeningen 
om høring - regional plan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst. 
 
Bakgrunn: 
Regjeringen har et mål om at det skal etableres flere driftsavtaler med 
avtalespesialister. Helse Sør-Øst har derfor utviklet en regional plan for å gjøre en 
vurdering av hvor det er behov for å få flere avtalespesialister og innen hvilken 
spesialitet, og ber med dette om innspill til planen. Legeforeningen har sittet i 
arbeidsgruppen og har levert et skriftlig innspill underveis. Dette innspillet finner dere 
som vedlegg 4 i høringsnotatet (side 66-74). Legeforeningen har i sitt innspill tydelig 
fremhevet behovet for at en regional plan for avtalespesialistordningen må gi en 
retning og et mål for det videre arbeidet med ordningen, og er kritiske til om planen 
vil bidra til det.  
  
Helse Sør-Øst ber spesielt om: 
1. Tilbakemeldinger om valget av fagområder for økning i antallet driftsavtaler. 

Det gjelder spesielt HF-ene, Lovisenberg Diakonale sykehus og 
Diakonhjemmets sykehus.  

2. Kommentarer knyttet til spesialiteter som anbefales utfaset. Dette gjelder 
anestesi, ortopedi, plastisk kirurgi, radiologi, generell kirurgi og generell 
indremedisin. 

3. Kommentarer dersom det oppleves å være et behov for en økning av 
kapasitet innen gynekologi og øre-nese-hals. 

4. De foreslåtte tiltakene innen psykisk helsevern. 
5. Kommentarer til fagområdet fysikalsk medisin. 
 
I tillegg til bestillingene fra Helse Sør Øst, ba sekretariatet om en tilbakemelding på 
forslagene om å utfase spesialiteter fra avtalespesialistordningen og faglig 
begrunnelse for eventuelt hvorfor de skal videreføres.  
 
Styret drøftet saken. 
 
Høringsfrist: 19. juli 2017. 
 
Vedtak: Tom Ole Øren skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post. 
 

Sak 154/2017: Fastlegenes rolle og ansvar innenfor feltet samhandling og samarbeid 
med spesialisthelsetjenesten 

 
På styremøtet 29. mai 2017 ble oppfølging av referatet fra landsrådsmøtet 
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behandlet.  
 
Når det gjelder vedtaket om fastlegenes rolle og ansvar innenfor feltet samhandling 
og samarbeid med spesialisthelsetjenesten nedsatte AF en arbeidsgruppe med Tom 
Ole Øren og Kirsten Rokstad for å jobbe videre med saken. AF rettet etter styremøtet 
29. mai 2017 en henvendelse til Norsk forening for allmennmedisin (NFA) med 
spørsmål om felles arbeidsgruppe. NFA hadde gitt tilbakemelding om at de ønsker 
en felles arbeidsgruppe, og fra NFA deltar Petter Brelin og Sirin Johansen.   
 
 
 
 


