Godkjent 14. september 2017

REFERAT FRA STYREMØTE
I
ALLMENNLEGEFORENINGEN

Dato:

18. august 2017

Møtested:

Engø gård, Tjøme

Deltakere:

Tom Ole Øren, leder
Nils Kristian Klev, nestleder
Kirsten Rokstad
Christina Fredheim
Egil Johannesen
Sidsel Mordt Andreassen
Elisabeth Stura
Petter Brelin

Forfall:

Kjartan Olafsson forfall

Referent:

Camilla Fagerholt

Til stede:

Karin Wallin

Sak 155/2017: Leders 10 minutter








Møte med KS ledelse sammen med Norsk forening for allmennmedisin
Primærhelsegruppen/Workshop fastlegeordningen
Arbeid med særavtalen og rammeavtalen
Questback undersøkelsen (LEFO)
Møte med universitetslektorene om fastlegeordningen ( NTNU)
Mye medievirksomhet i sommer om fastlegeordningen
Arendalsuka
Sak 156/2017: Politisk time og aktuelle saker









Arendalsuka
Gruppe i Helsedirektoratet "Tid og sted"
"Sjekk deg" kampanjen
Finansiering SKIL (senter for kvalitet i legekontor)
Styringsruppemøte i EPJ-løftet
Møte om videreutvikling av EPJ-løftet (Funksjonalitet og primærhelseteam)
Våruka 2018 – det sosiale programmet

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
-1-




Valg av landsråder
Finansiering av EPJ-løftet
Sak 157/2017: Referat fra styremøtet

Utkast til referat fra styremøte 21. juni 2017 fulgte vedlagt innkallingen.
Vedtak: Referatet ble godkjent.
Sak 159/2017: Regnskapsrapport 1. halvår 2017
Vedlagt innkallingen fulgte regnskapsrapporten for 1. halvår 2017 og for samme
periode i 2016.
Camilla Fagerholt gikk gjennom regnskapsrapporten.
Vedtak: styret tok regnskapsrapporten til orientering.
Sak 160/2017: Questback legevakt, allmennlegeutvalget og samarbeidsutvalget
Resultatet fra Questbacken var gjennomgått sammen med LEFO. Vedlagt
innkallingen fulgte følger resultatene fra evalueringen, og innspill til LEFO.
Karin Wallin la frem undersøkelsen og hva det er behov for at styret ser nærmere på.
Vedtak: Kirsten Rokstad ser nærmere på resultatene.
Sak 161/2017: Bytte av bankforbindelse
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 30. juni 2017 fra Legeforeningen
om bytte av bankforbindelse.
Vedtak: Allmennlegeforeningen bytter bank til Den danske bank.
Sak 162/2017: Policy notat om rekrutering
Utkast til policynotat fulgte vedlagt innkallingen.
Saken utsettes til neste styremøte.
Sak 163/2017: Seminar om rekruttering og spesialisering
Vedlagt innkallingen fulgte e-post av 4. juli 2017 fra Elisabeth Stura leder av ALISutvalget om seminar om rekruttering og spesialisering. (17/4013)
Styret drøftet saken.
Vedtak: Elisabeth Stura forespør Katrina Tibbals.
Sak 164/2017: Invitasjon til LSA sitt årsmøte i Trondheim
Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon av 10. juli 2017 til LSA (leger i
samfunnsmedisinsk arbeid) sitt årsmøte 7. september 2017 Trondheim, samt til felles
årsmøtekurs med Norsam (Norsk samfunnsmedisinsk forening) 7. – 8. september 2017.
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(17/4017)
Frist: 1. august 2017.
På grunn av fristen var saken ferdigbehandlet per e-post, og Tom Ole Øren deltar
fra Allmennlegeforeningen.
Sak 165/2017: Invitasjon til PSL sitt årsmøte
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 29. juni 2016 med invitasjon til PSL
sitt årsmøte 31. august 2017. (17/4021)
Frist: 14. juli 2017.
På grunn av fristen var saken ferdigbehandlet per e-post, og Tom Ole Øren deltar
fra Allmennlegeforeningen.
Sak 166/2017: Klagesaker på leger
Allmennlegeforeningen hadde mottatt kopi av brev av 19. mai 2017 fra Akershus
legeforeningen til sentralstyret om klagesaker på leger.
Styret drøftet saken.
Vedtak: Styret tok saken til orientering.
Sak 167/2017: Vedrørende mentorordningen: Forslag om nettkurs
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Allmennmedisinsk
utdanningsutvalg med forslag om å opprette et nettkurs med tema "Norsk
allmennmedisin for utenlandsstudenter"
Styret drøftet saken.
Vedtak: Allmennlegeforeningen retter en henvendelse til sentralstyret om saken.
Sak 168/2017: Høring - endring i arbeidsmiljøloven
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 6. juli 2017 fra Legeforeningen om
høring - endring i arbeidsmiljøloven. (17/4072)
Bakgrunn:
Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring om endring i
arbeidsmiljøloven. Endringene gjelder innleie, «nulltimers-kontrakter» og fast
ansettelse. Arbeids- og sosialdepartementet foreslår blant annet å:




Innføre en legaldefinisjon av fast ansettelse, tydeliggjøre hva dette
innebærer/hvilken forutsigbarhet det skal bety for arbeid og inntekt.
Hensikten er blant annet å tydeliggjøre hva som ikke er fast ansettelse.
Ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsbyråene: Gi de en større
adgang enn resten av arbeidslivet til midlertidig ansettelse der formålet er å
leie ut til vikariater.
Eventuell kvote for bruk av innleie i enkelte bransjer (bygg- og anlegg)

For Legeforeningen er det primært forslaget om å definere fast ansatte som er
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relevant å se nærmere på.
Høringsfrist: 20. august 2017.
Elisabeth Stura la frem saken, og styret drøftet høringen.
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.
Sak 169/2017: Høring - Forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av
tobakksvarer mv.
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 6. juli 2017 fra Legeforeningen om
høring - forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv.
(17/4073)
Bakgrunn:
Forslaget inneholder utfyllende bestemmelser til de nylig vedtatte endringene i
tobakksskadeloven som innfører en registrerings- og tilsynsordning for salg av
tobakksvarer og -surrogater.
I høringen foreslår departementet bestemmelser om:
 Registreringsplikten for virksomheter, herunder hvilke opplysninger som skal
registreres og unntak fra registreringsplikten.
 Internkontrollkravet, og internkontrollens innhold.
 Tilsynet, og hvordan dette skal utføres, bl.a. om at tilsyn kan være åpent eller
anonymt, tilsynsfrekvens og særlige momenter det skal føres tilsyn med.
 Hvilke momenter som kan vektlegges i vurderingen av om det skal ilegges
salgsforbud.
 Utregning av og satser for avgiftene.
Høringsnotatet inneholder også et forslag til presisering av alderskravet, samt plikt for
salgssteder til å be om legitimasjon ved tvil om kjøpers alder, et forslag knyttet til
automater, opplysninger til statistisk bruk og enkelte presiseringer av
reklameforbudet.
Legeforeningen har i tidligere høringssvar støttet forslaget om en bevillingsordning
framfor en register- og tilsynsordning. Legeforeningen uttalte i forslag til ny
tobakkskadelov at den foreslåtte registreringsordningen ikke vil bli like effektivt for å
håndheve aldersgrensene for omsetning av tobakk som en bevillingsordning.
Forslaget er kun et lite skritt i retning av å skape et tobakksfritt samfunn.
Legeforeningen har flere ganger påpekt at potensialet er uendelig mye større.
Dokumenter.
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen da det er en fagsak.
Sak 170/2017: Høring - Tidlig innsats i skolen
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 5. juli 2017 om høring - tidlig innsats
i skolen. (17/4074)
Bakgrunn:
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i
opplæringsloven og friskoleloven. Høringen gjelder forslag om å innføre en plikt for
skolene til å gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til elever på 1.-4. trinn
som står i fare for å bli hengende etter i opplæringen. Videre foreslår
departementet i høringen å innføre en plikt for skolene til å samarbeide med andre
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kommunale tjenester.
Merk særlig at KS har gitt uttrykk for at nye lovbestemmelser ikke anses som
nødvendige. KS viser til at det etter gjeldende rett er en plikt til tilpasset opplæring
og forsterket innsats for 1. til 4. klasse. Skolene har etter annet regelverk også en plikt
til samarbeid med andre etater. KS har videre gitt uttrykk for at de foreslåtte
reglenes innhold og rekkevidde ikke er tilstrekkelig klar. De mener de foreslåtte
reglene antas å ville utløse nye krav til internkontroll i kommunen, bli gjenstand for
statlig tilsyn og aktualisere nærmere saksbehandling i enkeltsaker, selv om
bestemmelsene ikke er knyttet opp mot reglene om enkeltvedtak. De mener også
reglene sannsynligvis vil også bli brukt som grunnlag/argument for erstatningskrav
mot kommuner.
Legeforeningen ber spesielt om foreningsleddenes syn på forslaget om
Kunnskapsdepartementets forslag om å innføre plikt for skolene til å samarbeide
med andre kommunale tjenester. Vil dette styrke samarbeidet mellom skole og
helsetjenestene om barn som trenger ekstra hjelp og oppfølging?
Høringsfrist: 1. september 2017.
Sidsel Mordt Andreassen la frem saken, og styret diskuterte høringen.
Vedtak: Saken ferdigbehandles på e-post.
Sak 171/2017: Høring - Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og
sammensatte behov
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 4. juli 20174 fra Legeforeningen om
høring - veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte
behov. (17/4075)
Bakgrunn:
Helsedirektoratet har sendt på høring utkast til veileder for kommunens oppfølging
av brukere med store og sammensatte behov. Veilederen er utarbeidet på
oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Innholdet i veilederen tar
utgangspunkt i beskrivelse av utfordringer og forslag til tiltak primærhelsemeldingen,
Meld.St. nr. 26 "Fremtidens primærhelsetjeneste". Veilederen retter seg først og fremst
til ledere på alle nivåer i kommunen. Samhandling mellom helseforetak og
kommune gjør at veilederen også har relevans for ledere og fagpersonell i
spesialisthelsetjenesten. Veilederen inneholder åtte kapitler. Anbefalinger og
henvisninger til krav i lov og forskrift omhandler særlig lederes ansvar for å legge til
rette for at tjenestene kan gi helhetlige tilbud til personer med behov for bistand fra
mange aktører. Tiltak handler i stor grad om tjenesteutvikling med vekt på
operasjonalisering av krav i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten.

Sekretariatet imøteser tilbakemelding på om veilederen vil kunne sette kommunene
i bedre stand til å ivareta pasienter med store og sammensatte behov, evt. hva som
mangler – og forslag til andre tiltak.
Høringsfrist: 10. august 2017.

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
-5-

På grunn av fristen var saken ferdigbehandlet før styremøtet.
Sak 172/2017: Eventuelt
Tom Ole Øren orienterte om mulig debatt i Dagens medisin samme dag som
tariffkonferanse
Egil Johannesen tok opp at spesialitetskomiteen godkjenner emnekurs om
praksisøkonomi uten involvering av HELFO og/eller Legeforeningen.
Vedtak: Allmennlegeforeningen skriver til spesialitetskomiteen.
Sak 173/2017: Medisinsk utstyr og forbruksmateriell – innkjøpsfellesskap i regi av
Legeforeningen som medlemsfordel
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 14. august 2017 fra
Legeforeningen om et ønske om å tilby fordelaktige innkjøpsbetingelser på
medisinsk utstyr og forbruksmateriell som en medlemsfordel.
Vedtak: Tom Ole Øren forespør Jan Robert Johannesen.
Sak 174/2017: Forespørsel om kandidat som Legeforeningens representant i NUIT
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brav fra Legeforeningen av 15. august
2017 hvor de ber om forslag til kandidater som foreningens representant i
Prioriteringsutvalget for e-helse, NUIT.
Svarfrist 8. september 2017.
Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Egil Johannesen.
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