Godkjent 14. mars 2018

REFERAT FRA STYREMØTE
I
ALLMENNLEGEFORENINGEN
Dato:

14. februar 2018

Møtested:

Legenes hus, Oslo

Deltakere: Tom Ole Øren, leder

Nils Kristian Klev, nestleder
Kirsten Rokstad fra kl 10.40
Christina Fredheim
Sidsel Mordt Andreassen
Elisabeth Stura fra kl 10.40
Ole Arvid Osmundnes
Torgeir Hoff Skavøy

Forfall:

Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin

Referent:

Camilla Fagerholt

Tilstede:

Karin Wallin
Sak 21/2018: Leders 10 minutter















Sentralstyrets møte med Helse- og omsorgskomiteen
Legeforeningens lederseminar
Bærumsaken
Tariffutvalget
Kurskomiteseminaret
Møte med Helse- og omsorgsdepartementet om inntekts- og kostnadsundersøkelsen
(IKU)
Møte med Universitetet i Bergen om etableringen av et praksisbasert
forskningsnettverk i allmennmedisin
Sentralstyremøtet
Medlemsmøtene
Primærhelsegruppa
Trepartssamarbeidet
Arbeidet med statsbudsjettet
Diverse media saker
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Sak 22/2018: Politisk time og aktuelle saker




















Rettssak om praksiskompensasjon
Møte om forskning på Universitetet i Bergen
Kurskomiteseminaret
Møte i Allmennmedisinsk utdanningsutvalg (AU)
Møte med IT-utvalget om videokonsultasjon
Møte EPJ-løftet
Møte i Finans Norge
IT-utvalget
ALU-møte i Bergen
Styringsgruppen for beslutningsstøtte for sykemeldere
Nye elektroniske sykemeldinger i uke 39
Arbeidsmøtet til høsten
Reiseregninger
Møte i utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet
ALIS-møte
Spesialitetskomiteen i allmennmedisin
Møte PKO ved Haukeland (praksiskonsultentordningen)
Lederseminaret til Legeforeningen
Møte i Tariffutvalget
Sak 23/2018: Referat fra styremøte

Vedlagt innkallingen fulgte referat fra styremøtet 16. januar 2018.
Vedtak: Referatet ble godkjent.
Sak 25/2018: Arbeidsprogrammet
Fast punkt på styreagendaen: status om framdrift når det gjelder
Allmennlegeforeningen sitt arbeidsprogram.
Elisabeth Stura orienterte om arbeid med rekruttering.
Kirsten Rokstad orienterte om arbeidet med samhandling.
Styret diskuterte policynotatet om finansiering.
Sak 26/2018: Våruka
Camilla Fagerholt orienterte om status Våruka.
Kurs:
Grunnkurs A: 62 (det er 100 plasser)
Grunnkurs D: 57 (det er kun 50 plasser – så det blir prioritering hvem som får plass)
Kurs i helsepolitikk: 58
Ledelse: 21(det er 40 passer)
Praktiske ferdigheter 50 - fullt
MUPS 30 – fullt
Normaltariffen: 20 (100 plasser)
Møter:
Landsrådsmøte 74
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Årsmøte 53
Sosialt
Mandag: 58
Tirsdag: Bolærne: 23
Middag på hotellet: 47
Vikingskipet 8
Fly 6
Onsdag 41
Torsdag 66

Kurskomiteene orienterte om status for kursene.
Sak 27/2018: Landsrådsmøtet
Orientering om status landsrådsmøtet:
Camilla Fagerholt gikk gjennom innkomne forslag, og styret diskuterte.
Sak 1- underhåndenkontakt – Tom Ole Øren tar kontakt.
Sak 2 – tas opp på tariffkonferansen
Sak 3 – legges ved papirene
Sak 4 – Nils Kristian Klev sender et svar
Lederstipendet: I reglene for lederstipendet står det at stipendet ikke skal dekke tap
ved fravær av praksis. Er det slik reglene skal være, eller bør reglene endres slik at
stipendet også kan dekke tap ved fravær av praksis?
Styret ønsker å endre vilkårene for stipendet slik at det skal være på masternivå.
Sak 28/2018: Regnskap 2017
Vedlagt innkallingen fulgte regnskapet for 2017.
Camilla Fagerholt gikk gjennom regnskapet.
Vedtak: Styret tok regnskapet til orientering.
Sak 29/2018: Budsjett 2019
Vedlagt innkallingen fulgte utkast til budsjett for 2019.
Camilla Fagerholt gikk gjennom utkastet.
Vedtak: Budsjettet legges frem for lansdrådet.
Sak30/2018: Økonomi
Økonomisjef i Legeforeningen, Axel Andersen Restrup, orienterte om mulighetene for å
plassere noe av AFs midler i fond.
Vedtak: Saken settes opp på landsrådsmøtet.
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Sak 31/2018: AFs politikkutvikling
Vedlagt innkallingen fulgte dokumentet som ble sendt til Legeforeningen om
finansiering. Dette er kun et kortfattet uttrekk av dokumentet styret har jobbet med om
utfordringene i fastlegeordningen.
Styret diskuterer videre arbeid med punktene
 Rekruttering og stabilisering
 Oppgaveporteføljen - herunder også samhandling
Vedtak: Styret bestemte at det skal jobbes videre med saken på neste styremøte.
Styret forberedte også siste punkt på agendaen.
Sak 32/2018: Status medlem- og informasjonsstrategi (Fastlegen.no)
Ole Arild Osmundnes og Tom Ole Øren orienterte om status for fastlegen.no
Begge redaktørene er på plass. Styret drøftet hvordan nettsiden skal lanseres, og et av
forslagene var under Våruka.
Vedtak: Ole Arild Osmundnes og Tom Ole Øren jobber videre med redaktørene frem
mot lansering. Osmundnes og Øren jobber også videre med en samling med
redaktørene, medlemmene av redaksjonsstaben og sekretariatet.
Sak 33/2018: Årsmelding 2017
Vedlagt innkallingen fulgte utkast til årsmelding 2017.
Camilla Fagerholt gikk gjennom årsmeldingen, og styrets medlemmer sender inn det
som var markert med rødt.
Sak 34/2018: Utfordring til NFA – hva skal være minimumskrav av type undersøkelser
og prosedyrer som skal leveres fra et fastlegekontor i Norge
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 10. januar 2018, med svar på AFs
utfordring til NFA om hva skal være minimumskrav av type undersøkelser og prosedyrer
som skal leveres fra et fastlegekontor i Norge.
Vedtak: Styret tok innspillet til orientering.
Sak 35/2018: Invitasjon til Norsk medisinstudentforening
Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon av 6. februar 2018 til landsmøte Norsk
medisinstudentforeningen.
På grunn av fristen var det meldt tilbake at Tom Ole Øren deltar fra
Allmennlegeforeningen.
Sak 36/2018: Invitasjon til å fremme krav - hovedoppgjør Spekter 2018
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 2. februar 2018 fra Legeforeningen
med invitasjon til å fremme krav - hovedoppgjør Spekter 2018.(18/833)
Vedtak: Allmennlegeforeningen fremmer ikke krav.
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Sak 37/2018: Høring: Intern høring - Forslag til endringer i reglement for Rådet for
legeetikk

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 23. januar 2018 fra Legeforeningen
om Intern høring - forslag til endringer i Reglement for Rådet for legeetikk.
Rådet for legeetikk har sett behov for, og vurdert det som nødvendig, å gjøre
endringer i Reglementet, og har utarbeidet og vedtatt å foreslå vedlagte endringer.
Rådet fremmet forslag om endringer for sentralstyret i samsvar med Reglementet for
Rådet for legeetikk § 11. Sentralstyret vedtok i møte 16. januar 2018 å sende saken på
høring internt i Legeforeningen, forut for landsstyrebehandling av forslaget på
landsstyremøte 2018.
Sentralstyret anbefaler at de foreslåtte endringene i Reglementet for Rådet for
legeetikk godkjennes.
Rådet mener de foreslåtte endringene vil bidra til at reglementet er tydeligere og gir
mer forutsigbarhet, samt en mer logisk oppbygning og et enklere språk. Forslagene
innebærer på noen punkter at dagens praksis formaliseres og presiseres. På andre
punkter foreslås det reelle endringer.
Av særlige endringer foreslår Rådet for legeetikk å:
• harmonisere funksjonsperioden for Rådet med Legeforeningens øvrige landsstyre
valgte råd/utvalg, § 4
• tydeliggjøre Rådets uavhengige stilling ved bl.a. å endre regelen slik at Sentralstyrets
medlemmer ikke kan være i valgkomiteen for Rådet, § 4
• tydeliggjøre reglene for taushetsplikt, saksbehandling og offentlighet
• åpne for offentliggjøring av vedtak om brudd på kap. III om markedsføring og annen
informasjon om legetjenester, med unntak av personsensitive og taushetsbelagte
opplysninger, § 10
• åpne for at Rådet kan videreformidle saker til annet relevant organ med unntak av
taushetsbelagte opplysninger, § 12. Dette vil være særlig aktuelt for saker om
markedsføring som Rådet vurderer bør følges opp av Statens helsetilsyn og/eller
forbrukertilsynet.
Høringsfrist: 1. mars 2018.
Nils Kristian Klev orienterte om høringen, og styret drøftet saken.
Vedtak: Nils Kristian Klev besvarer høringen i tråd med drøftelsen i styret.
Sak 38/2018: Høring - Utkast til standarden Tilbakemelding på henvisning
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 26. januar 2018 fra Legeforeningen
om høring - utkast til standarden Tilbakemelding på henvisning.
Direktoratet for e-helse sender utkast til standarden Tilbakemelding på henvisning på
høring. Høringen er et resultat av forespørsler fra helse- og omsorgstjenesten om
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funksjonalitet for å kunne motta informasjon om resultatet av vurdering av mottatt
henvisning. Direktoratet mener at denne standarden dekker dette behovet, og at den
understøtter pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften i at henvisende
instans skal få samme informasjon som pasienten i forbindelse med vurdering av en
henvisning mottatt i spesialisthelsetjenesten.
Direktoratet ber om at høringsinstansene spesielt gir tilbakemelding på om:
• status på vurdering av henvisningen er dekkende
• denne standarden skal ha krav til sending og mottak av pdf-vedlegg
Høringsfrist: 21. februar 2018.
Torgeir Hoff Skavøy orienterte om høringen, og styret drøftet saken.
Vedtak: Høringen besvares med utkastet Skavøy hadde sendt styrets medlemmer per
e-post.
Sak 39/2018: Intern høring: Forslag til strategi for Legeforeningens internasjonale arbeid
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 19. januar 2018 fra Legeforeningen
om intern høring: forslag til strategi for Legeforeningens internasjonale arbeid.
Etter forslag fra Jannicke Mellin-Olsen, Of, gjorde landsstyret i 2017 et vedtak:
Landsstyret ber sentralstyret legge frem en strategi for Legeforeningens internasjonale
engasjement ved landsstyremøtet i 2018.
Sentralstyret vedtok den 17.10. å nedsette en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å
utarbeide en strategi for Legeforeningens internasjonale engasjement. Forslaget ble
behandlet på sentralstyremøte den 17. januar, hvor det ble vedtatt å sende ut
forslaget på høring til alle foreningsledd.
Sentralstyret er kjent med at det foregår mye internasjonalt engasjement både i
organisasjonen og blant medlemmene. Dokumentet har ikke ambisjon om å gi en
detaljert oversikt over alle internasjonale engasjementer.
Sentralstyret ber spesielt om kommentarer og innspill til avsnittet om strategi og
prioriteringer: Hva skal Legeforeningen sentralt prioritere, hvilket nivå bør
Legeforeningen legge seg på, og hvordan kan for eksempel arbeidet mot de
europeiske institusjonene EU, UEMS og UEMO koordineres og forsterkes?
Høringsinstansene er også velkomne til å rette opp eventuelle feil eller mangler i
beskrivelsen av Legeforeningens engasjement.
Høringsfrist: 5. mars 2018.
Christina Fredheim orienterte om høringen, og styret drøftet saken.
Vedtak: Christina Fredheim skriver utkast til høringssvar som ferdigbehandles per e-post.
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Sak 40/2018: Intern høring - Landsstyresak - Den norske legeforenings
rettshjelpsordning for leger - forslag til vedtektsendringer
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 23. januar 2018 om intern høring Landsstyresak - Den norske legeforenings rettshjelpsordning for leger - forslag til
vedtektsendringer.
Vedtekter for Den norske legeforenings rettshjelpsordning for leger er fastsatt av
landsstyret, jf. vedtektene § 1-3 tredje avsnitt. Vedtektene ble sist endret av landsstyret i
2007. Rettshjelpsutvalget og sekretariatet har løpende vurdert behovet for
vedtektsendringer. På utvalgets arbeidsmøte i oktober 2017 konkluderte utvalget med
at vedtektene bør revideres.
Sekretariatet har vurdert forslagene, og støtter Rettshjelpsutvalgets vurderinger.
Rettshjelpsutvalget har behandlet saken på arbeidsmøtet og på ordinært møte i
desember 2017. På møtet i desember 2017 gjennomgikk utvalget forslagene i dette
saksfremlegget.
I tillegg til noen språklige justeringer gjelder endringsforslagene:
• Sammensetning og oppnevning
• Dekningsområdet, herunder forutsetninger for økonomisk støtte
• Saksbehandlingsregler, både i Sentralstyret, Rettshjelpsutvalget og for
Rettshjelpsutvalgets sekretariat
Forslagene innebærer på noen punkter at dagens praksis formaliseres. På andre
punkter foreslås det reelle endringer. Forslagene til endringer gjennomgås under.
Sentralstyret vedtok 17. januar 2018 å sende forslagene på høring til yrkesforeningene,
lokalforeningene og Norsk medisinstudentforening.
Høringsfrist: 5. mars 2018.
Ole Arild Osmundnes orienterte om høringen, og styret drøftet saken.
Vedtak: Høringen besvares med svaret Osmundnes hadde sendt styrets medlemmer
per e-post.
Sak 41/2018: Ny høring - Rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for
offentlige og private aktører
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 8. februar 2018 fra Legeforeningen
om høring - Rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og
private aktører.
Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring rapport fra arbeidsgruppe om like
konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører. Arbeidsgruppen har blitt bedt
om å identifisere mulige konkurransemessige fordeler og ulemper offentlige aktører har
i forhold til private aktører, og drøfte de konkurransemessige virkningene av disse. Det
er gjennomført en kartlegging av kommune, fylkeskommune, statlige aktører og
helseforetak.
Arbeidsgruppen er bedt om å presentere forslag under to forutsetninger. Under den
første forut-setningen skal det være krav om at den offentlige virksomheten som er
EØS-rettslig økonomisk aktivitet, skilles ut som et selvstendig rettssubjekt (utskillingsplikt),
og under den andre forutsetningen er det ingen utskillingsplikt. Samtidig skal gruppen
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vurdere tiltak som er nødvendige for å tilpasse seg EØS-regelverket og tiltak som kan
være ønskelige av hensyn til like konkurransevilkår, effektiv ressursbruk eller andre
relevante hensyn.
Sekretariatet ber om at foreningsleddenes særlig vurderer de foreslåtte tiltakene, og
mulige konsekvenser av disse. Temaet behandles omfattende i kapittel 10 av
rapporten.
Høringsfrist: 27. mars 2018.
Vedtak: Elisabeth Stura skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.
Sak 42/2018: Finansieringsordninger
Styret hadde besøk av Trønderopprøret, og finansieringsmodeller ble diskutert.
Sak 43/2018: Intern høring - Landsstyresak - lovendringsforslag – valgkomité
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 9. februar 2018
om en Intern høring - Landsstyresak - lovendringsforslag - valgkomité
Saken gjelder lovendringsforslag om valgkomiteens varamedlemmer. I henhold til
Legeforeningens lover skal det velges tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Det
er fremmet forslag om at det i stedet velges tre personlige varamedlemmer.
Medlem i valgkomiteen, Tilde Broch Østborg, holdt et innlegg på landsstyremøtet i 2017
om valg av valgkomité med personlig vara. Hun ba sekretariatet i ettertid utarbeide et
lovendringsforslag til landsstyremøtet 2018. Forslagsstiller Østborg viser til at i praksis blir
både medlemmene og varamedlemmene i valgkomiteen valgt fra Of, Ylf og Af.
Dersom et av medlemmene trekker seg fra komiteen, kan man ifølge forslagsstiller få
ubalanserte konstellasjoner, siden det ikke er personlig vara. Ifølge forslagsstiller er det
enighet innad i valgkomiteen om at det er viktig å bevare bredden i tilfelle et medlem
varig går ut av komiteen. Østborg viser til at hun ikke på noen måte ønsker å binde
opp kandidaturene mot "de tre store" yrkesforeningene. Det er det generelle hensynet
om bredde i valgkomiteen forslagsstiller peker på.
Sentralstyret er enig med forslagsstiller om at hensynet til å bevare bredden i
valgkomiteen taler for at det blir personlig vara i stedet for vara i nummerert
rekkefølge. Sentralstyret mener imidlertid at dersom en personlig vara skal kunne
fungere etter sin hensikt må denne utgå fra samme foreningsledd som representanten i
valgkomiteen kommer fra.
På sentralstyrets møte 8. desember 2017 vedtok sentralstyret å sende saken på ordinær
høring til organisasjonsleddene.
Se utfyllende informasjon om endringsforslag i høringsdokumentet på Legeforeningens
nettsider.
Svarfrist: 3.april 2018
Vedtak: Nils Kristian Klev skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.
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Sak 44/2018: Etablering av LIS-portal
Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon fra Legeforeningen til å foreslå en
deltaker til å jobbe i prosjekt med formål å etablere en LIS1-portal.
Vedtak: Elisabeth Stura deltar fra Allmennlegeforeningen.
Sak 45/2018: Representanter til styringsgrupper i Helselederprogrammet og
Helselederskolen
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 13. februar 2018 med invitasjon til å
foreslå representanter til styringsgrupper i Helselederprogrammet og Helselederskolen.
I sentralstyremøtet 17. januar ble det vedtatt opprettet styringsgrupper i henholdsvis
Helselederprogrammet og Helselederskolen.
Helselederskolens styringsgruppe skal bestå av ett medlem fra hver av henholdsvis Ylf,
Nmf, Of og AF, med sekretariatstøtte.
Styringsgruppen i Helselederprogrammet skal bestå av ett styremedlem fra hver av
henholdsvis Ylf, Of og AF, med sekretariatstøtte.
Vedtak: Kirsten Rokstad deltar i begge gruppene.
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