Godkjent 16. januar 2018

REFERAT FRA STYREMØTE
I
ALLMENNLEGEFORENINGEN

Dato:

23. november 2017

Møtested:

Moss

Deltakere: Nils Kristian Klev, nestleder

Kirsten Rokstad
Christina Fredheim
Sidsel Mordt Andreassen fra kl 15.00
Elisabeth Stura fra kl 12.30
Ole Arvid Osmundnes
Torgeir Hoff Skavøy

Forfall:

Tom Ole Øren, leder
Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin

Sak 240/2017: Leders 10 minutter














DM konferanse med helseministeren
Tariffkonferansen
Helsekonferansen for tillitsvalgte – Svolvær/Hurtigruta
o Innlegg om FLO sine utfordringer, paneldebatt og mye diskusjon om
våre utfordringer.
o Innlegg sammen med OF, YLF og AF om moderne informasjonsstrategi
og sosiale medier.
Møte med Helsedirektoratet om deres undersøkelse om fastlegenes tidsbruk
Reforhandlinger av ramme- og særavtalen
Møte med Venstre sin stortingskandidat Carl-Erik Grimstad om deres forslag til
statsbudsjett og fastlegeordningen.
Lokalforeningskonferansen
Besøk av "Trønderopprøret" i Legenes
Sentralstyremøte
Besøk av Dr. Dropin
Kontaktmøte med HELFO
Primærhelsegruppen
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Viktige saker framover:

Møte med Helse- og omsorgsdepartementet og KS vedrørende innhold i
evalueringen av fastlegeordningen

Fastlegekonferanse Helsedirektoratet

Medlemsmøte i Bergen

Møte med NAV direktoratet

Videre arbeid med vår interne økonomiske analyse

Deltagelser på medlemsmøter

Konkret videre arbeid med vårt arbeidsprogram, hvordan nå målene.
Sak 241/2017: Politisk time og aktuelle saker























Samhandlingskonferanse i Sør-Trøndelag legeforening
Dr Wotsen på Fornebu
Medlemsmøte i Bergen 6. desember 2017
Sentralstyremøte
Styringsgruppemøte livmorhalskreft
Gruppe riktig tid og sted
Møte i styringsgruppen for beslutningsstøtte
Møter i IT-utvalget
ALU-møte i Bergen
Medlemsmøte i Stavanger 7. desember 2017
Medlemsmøte i Agder
Møte med Trønderoppgjøret
Møte om rekruteringsmidler
Møte om samhandling med Norsk forening for allmennmedisin
Møte mellom Allmennlegeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin og
Norsk sykepleierforbund om primærhelseteam
Evaluering av fastlegeordningen
Kontaktmøte med HELFO
Møte med den fagmedisinske aksen i Legeforeningen
Konferanse enkelt og håndterlig om pasientsikkerhet
Kommuneoverlege møte i Troms
FFO-konferansen
Sentralstyremøtet
o
Månedens mediebilde
o
Viktige saker
o
Status for legeforeningen.no
o
Utdanningsfond III
o
Sentralstyrets satsningsområder 2018 - 2019
Sak 242/2017: Referat fra styremøtet

Utkast til referat fra styremøte 24. oktober 2017 fulgte vedlagt innkallingen.
Vedtak: Referatet ble godkjent.
Sak 243/2017: Regnskapsrapport 3. kvartal 2017
Camilla Fagerholt redegjorde for posteringene på 16/115 for regnskapsrapporten for
3. kvartal 2017 og for samme periode i 2016.
Sak 244/2017: Arbeidsprogrammet
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Styret ferdigstillete arbeidsprogrammet. Camilla Fagerholt sammenstiller
programmet.
Sak 245/2017: Status om Bestillerrapporten
AF styret vedtok på styremøtet 24. oktober å få utført en ekstern økonomisk analyse
som belyser utvikling i driftskostnader og eventuelt inntekter i forhold til
basistilskuddet.
Det ble satt ned en arbeidsgruppe med Torgeir Hoff Skavøy, Kirsten Rokstad og Tom
Ole Øren som arbeider med konkretisering av bestillingen. Innhenting av anbud og
fremlegging av endelig tilbud for vedtak innen utgangen av 2017.
Torgeir Hoff Skavøy orienterte. Allmennlegefordelingen ser nærmere på forskjellen
mellom privat- og offentligdrift.
Sak 246/2017: Valg av landsstyrerepresentanter 2017- 2019
Styret trenger flere varaer til landsstyret.
Vedtak: Forespør ALIS-utvalget.
Sak 248/2017: Våruka
Ledelseskurset: Møte med Universitetet i Oslo: Helse- og arbeidsrett. Ønsker å bruke
ressurser fra Legeforeningen.
Kurs i helsepolitikk: Det er sendt inn program.
Takstkurs
Sak 249/2017: Evaluering tariffkonferansen
Vedlagt innkallingen fulgte resultatet av evaluering fra tariffkonferansen på
Gardermoen 2017.12.03
Vedtak: Styret tok evalueringen til orientering.
Sak 250/2017: Invitasjon til Ylfs tariffkonferanse og festmiddag
Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon til Ylfs tariffkonferanse og
festmiddag 23. november 2017.
Frist: 12. november 2017.
AF hadde takket nei da dette sammenfaller med AFs styremøte og julemiddag.
Sak 251/2017:Kommunikasjonsrådgiver 2018
Legeforeningen hadde vedtatt at kommunikasjonsrådgiverstillingen, der AF i 2017
har dekket 25 % av lønnsutgiftene, skal inn i Legeforeningens budsjett fra 2018. Dette
vil si at AF ikke lenger skal dekke 25 % av rådgiverens lønn.
Vedtak: Styret tok saken til orientering.
Sak 252/2017: Informasjonsstrategi
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Ole Aril Osmundnes orienterte om at det hadde vært jobbet en del med
muligheten for å lage en ekstern nettside for AF.
AF styret har tidligere vedtatt at et av punktene i Arbeidsprogrammet skal være å
lage en ny medlems- og informasjonsstrategi. AF har utvilsomt behov for nye og flere
informasjonsportaler – medlemmene ønsker å se og høre mer til AF både via nett og
deltagelse i debatter og medlemsmøter. I turbulente tider er det viktig å ha en
velfungerende informasjonskanal og debattarena for allmennleger rundt om i
landet. Dette kan også være et vindu mot offentligheten.
En mulighet for å dekke noe av dette behovet er å (re)etablere hjemmesiden
«Fastlegen.no» - tenkes å være en lightversjon av yngreleger.no.
Fastlegen.no ble lagt ned for 2,5 år siden, men denne websiden var noe helt annet
enn det som nå tenkes på. Gamle fastlegen.no var mer en opplysningsside for
befolkningen om fastlegeordningen, noe som Helsedirektoratet etter hvert tok over.
Vedtak:
Det opprettes en egen Facebook side for styret og førstelandsrådene.
AF vil utrede videre muligheten for å etablere en ny egen nettside jfr
arbeidsprogram og ser på dette som en viktig oppgave. Styret er presset på
kapasitet og derfor gis oppgaven videre til Ole Aril Osmundnes alene fra styret. Det
gis mandat til å utrede kostnader som kan forventes angående etablering, drift- og
produksjon. Spesielt avklare kostnader til redaktørjobb/redaksjon. Det skal også
gjøres en vurdering om kostnadene blir innenfor det som styret selv kan vedta, eller
om dette må avgjøres av landsrådet. Ole Aril Osmundnes forsøker å finne aktuelle
samarbeidspartnere / kandidater som kan drive prosessen videre. Saken kan
avklares videre på mail eller senest på styremøtet i januar 2018.
Sak 253/2017: AF på turne til lokalforeningene
Styret i AF planlegger å besøke flest mulig lokalforeninger for å snakke om
fastlegeordningen og AFs arbeid. Leder og enkelte styremedlemmer reiser til møter
sammen med representanter fra sekretariatet. Noen av møtene kombineres med
AFs styremøter. Da vil hele styret delta på møtene. Første møte ble avholdt i Troms
15. november 2017
Vedtak:
Styret deltar på medlemsmøter:
Oppland og Hedmark 15. januar 2018
Aust- og Vest-Agder 13. mars 2018

Sak 254/2017: Intern høring - Søknad om opptak som spesialforening under Dnlf Norsk forening for funksjonell og integrert medisin (NFIM)
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 27. oktober 2017 fra
Legeforeningen om intern høring - søknad om opptak som spesialforening under
Dnlf - Norsk forening for funksjonell og integrert medisin (NFIM). (17/6036)
Høringsfrist 22. november 2017.
Allmennlegeforeningen besvarte ikke høringen.
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Sak 255/2017: Høring - Landsstyremøtet 2018 - Planlegging av helsepolitisk debatt,
aktuelle saker m.m.
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 27. oktober 2017 fra
Legeforeningen om høring - landsstyremøtet 2018 - Planlegging av helsepolitisk
debatt, aktuelle saker m.m. (17/6037)
Legeforeningens landsstyremøte 2018 avholdes 29. – 31. mai 2018 på Soria Moria.
For å forberede landsstyremøtet best mulig har det vært vanlig å be
Legeforeningens foreningsledd om forslag til vinkling på den helsepolitiske
debatten, og forslag til saker som skal behandles under Sak 9 Aktuelle saker.
Følgende tema foreslås til helsepolitisk debatt på landsstyremøtet i 2018: Hva må
gjøres for å styrke fastlegeordningen og de øvrige legetjenestene i kommunene? Til
Sak 9 Aktuelle saker på Landsstyremøtet foreslås følgende temaer: -9.1. Strategi for
Legeforeningens internasjonale engasjement. -9.2. Hvor er mennesket i fremtidens
arbeidsliv? Sentralstyret mener at det er rom for 2-3 tema under Sak 9 Aktuelle saker.
Foreningsleddene oppfordres derfor til å komme med andre forslag til saker, i tillegg
til tilbakemeldinger på foreslåtte saker.
Høringsfrist: 8. desember 2017.
Nils Kristian Klev orienterte, og styret drøftet saken.
Vedtak: Nils Kristian Klev besvarer høringen med at AF støtter forslagene.
Sak 256/2017: Høring register over drap og vold med dødelig utgang
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 31. oktober 2017 fra
Legeforeningen om høring - register over drap og vold med dødelig utgang.
(17/6194)
Høringsfrist: 20. desember 2017.
Sidsel Mordt Andreassen orienterte, og styret drøftet saken.
Vedtak: Sidsel Mordt Andreassen besvarer høringen.
Sak 257/2017: Eventuelt

Sak 258/2017: Beslutningsstøtte for sykmeldere
NAV, Helsedirektoratet og Kari Sollien - nå Christina Fredheim, har vært med på
arbeidet med å lage brosjyrer til denne saken. Logoene til Nav og Helsedirektoratet
er med på brosjyren, og nå er spørsmålet om AFs logo også skal med.
Vedtak: AF sin logo kan bruke på brosjyren, og Christina Fredheim lager nettssak.

Sak 259/2018: Representantforslag fra Senterpartiet om fastlegeordningen
Representantforslag fra stortingsrepresentantene om tiltak for å styrke
rekruttering til og finansiering av fastlegeordningen, i tråd med intensjonene i
samhandlingsreformen.
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Fristen: 6. desember 2017.
Vedtak:
Nils Kristian skriver utkast til svar som ferdigbehandles på e-post
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe Kirsten Rokstad, Elisabeth Stura, Torgeir Hoff
Skavøy og Nils Kristian Klev møte 7. desember 2017.
Sak 260/2018: Høring - Akuttmedisin forskriften
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i
akuttmedisinforskriften.
Elisabeth Stura orienterte, og styret diskuterte saken.
Høringsfrist: 18. desember 2017.
Vedtak: Elisabeth Stura besvarer høringen.
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