Godkjent 14. februar 2018

REFERAT FRA STYREMØTE
I
ALLMENNLEGEFORENINGEN

Dato:

16. januar 2018

Møtested:

Elverum

Deltakere: Tom Ole Øren, leder frem til kl 13.00
Nils Kristian Klev, nestleder
Kirsten Rokstad frem til kl 13.00
Christina Fredheim
Sidsel Mordt Andreassen
Elisabeth Stura
Ole Arvid Osmundnes
Torgeir Hoff Skavøy

Forfall:

Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin

Referent:

Camilla Fagerholt

Tilstede:

Karin Wallin

Sak 1/2018: Leders 10 minutter

 Møter med Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende inntekts- og
kostnadsundersøkelsen og evaluering av fastlegeordningen
 Fastlegekonferansen til Helsedirektoratet
 Møte med Legeregnskap
 Medlemsmøte Bergen
 Møte i Tariffutvalget
 Sentralstyremøter
 Møte med Pasientsky
 Møte om allmennmedisinsk forskning
 Møte med NAV direktoratet, forslag om omlegging av L-takstene
 Workshop Bergen
 Møte med Statistisk sentralbyrå om inntekts- og kostnadsundersøkelsen
 Sentralstyret møte med arbeidsgruppen i fagmedisinsk akse
 Møte med Inger Heimdal ny leder i Norsk medisinstudentforening
 Styremøte i Akershus legeforening
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Primærhelsegruppa
Styremøte i Norsk forening for allmennmedisin
Diverse møtevirksomhet om Bærumsaken
Workshop Gardermoen om finansiering og rekruttering

Viktige saker framover:
 Videre utvikling Bærumsaken
 Møte med Helse- og omsorgskomiteen hvor fastlegeordningen er et av
hovedtemaene
 Lederseminaret i Legeforeningen med fastlegeordningen på dagsorden
 Forberedelse til nemd – særavtalen
 Trepartssamarbeidetet mellom KS, Helse- og omsorgsdepartementet og
Legeforeningen
 Bestillerrapporten
Sak 2/2018: Politisk time og aktuelle saker


















Møte i Arbeids- og velferdsdirektoratet om endringer i arbeidsavklaringspenger
To medlemsmøter i Østfold
Oppdrag til Norsk forening for allmennmedisin om bransjenorm
Akademikerne næring
Operativ referansegruppe for nasjonale kvalitetsindikatorer
Bestillerdokumentet – bruke et eksternt firma for å finne tall fra næringsdrivende og
kommunale legekontor
Møte i Helse- og omsorgsdepartementet om videokonsultasjoner
Møte med Finans Norge om felles mal for innhenting av informasjon
Fastlegekonferansen
Medlemsmøte i Rogaland – Stavangeropprøret
Møte i forhandlingsutvalget Spekter
Forum for helseledelse
Møte i gruppen som jobber med den fagmedisinske aksen i Legeforeningen
Rettssak om arbeidsgiveravgift på praksiskompensasjon
Reiseregninger fra workshopen sendes Legeforeningen
Riksrevisjonen sine undersøkelser av helseregistre som virkemiddel for å nå
helsepolitiske mål og myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra
fastlegene til spesialisthelsetjenesten
Møte i gruppen som jobber med den fagmedisinske aksen i Legeforeningen
Sak 3/2018: Referat fra styremøte 23. november 2017

Vedlagt innkallingen fulgte utkast til referat fra styremøtet 23. november 2017.
Vedtak: Referatet ble godkjent.
Sak 4/2018: Arbeidsprogrammet
Fast punkt på styreagendaen: status om framdrift når det gjelder
Allmennlegeforeningen sitt arbeidsprogram.
De enkelte orienterte kort om status på de ulike punktene de har hovedansvaret for
satsningsområdene.
Sak 5/2018: Våruka
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Karin Wallin og Camilla Fagerholt orienterte.
Kurskomiteene redegjorde for status for kurs i helsepolitikk og ledelseskurset.
Karin Wallin gikk gjennom det sosiale programmet.
Sak 6/2018: Landsrådsmøte
Vedlagt innkallingen fulgte utkast til saksliste til landsrådsmøtet 2018.
Vedtak: Camilla Fagerholt forespør Anne Mathilde Hanstad og Svein Aarseth om de
kan være dirigenter på landsrådsmøte.
Sak 8/2018: Status medlem- og informasjonsstrategi
Ole Arild Osmundnes orienterte om arbeidet med medlems- og informasjonsstrategi.
Styret diskuterte saken med basis i tilsendt bakgrunnsdokument for fastlegen.no.
Vedtak: Prosjektet iverksettes, og evalueres etter to år. Staben inviteres til en samling for
å starte arbeidet.
Sak 9/2017: Årsmelding 2017
Disposisjon av punkt10 i årsmeldingen – viktige saker i 2017. Utkast til saker som omtales
basert på tidligere års årsmeldinger og referatene fra møtene i 2017.
 Gjennomgang av hvilke saker som skal omtales i punkt 10 i årsmeldingen
 Fordeling av skriveoppgaver
 Frist for levering av utkast
Vedtak:
1. Styret
2. Landsrådet
3. Allmennlegeforeningens representasjon i Legeforeningens landsstyre
4. Allmennlegeforeningens representasjon i Legeforeningens sentralstyre
5. Medlemskap
6. Ordinært landsråd 2017
7. Prisutdeling: Årets allmennlege 2018
8. Styrets arbeidsprogram
9. Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin sine kurs
10. Viktige saker i 2017
a. Rekruttering – Sidsel Mordt Andreassen og Elisabeth Stura
b. Ledelse, herunder ledelsesutdanning (Både AF og Legeforeningen)
Kirsten
c. Utvikling av den fagmedisinske akse i Legeforeningen – Nils Kristian Klev
d. Primærhelseteam Nils Kristian Klev
e. Forhandlinger om takster, honorarer og egenandeler – Nils Kristian Klev
f. Rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen – Tom Ole Øren
g. Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen – Tom Ole
Øren
h. Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Legeforeningen – Nils Kristian
Klev

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/af
-3-

4

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Statsavtalen– Tom Ole Øren
Allmennleger i spesialisering - ALIS – Elisabeth Stura
Finansieringsmodeller i allmennpraksis – Sidsel Mordt Andreassen
Fraværsreglene i videregående skole – Tom Ole Øren
E-helse og IKT – Torgeir Hoff Skavøy i samarbeid med Egil Johannesen
Legevakt – Elisabeth Stura
Sykefraværsarbeidet – Christina Fredheim
Nettside, Facebook-side og medlemsbrev – Karin Wallin og Ole Arild
Osmundnes
q. Internasjonalt arbeid – Kjartan Olafsson
r. Turnustjeneste – Sidsel Mordt Andreassen
s. SKIL – senter for kvalitet i legekontor – Kirsten Rokstad
t. Forskning – Kirsten Rokstad
11. Stikkordsmessig oversikt over uttalelser styret har gitt i perioden
12. Allmennlegeforeningens deltakelse i råd og utvalg
Frist: 1. februar 2018.
Sak 10/2018: Kravsinvitasjon hovedoppgjøret KS 010518
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 22. desember
2017 med invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i KS pr 010518.
Vedtak: Allmennlegeforeningen fremmer ikke krav.
Sak 11/2018: Kravsinvitasjon 2018 Oslo kommune
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningens med
kravsinvitasjon fra Akademikerne kommune, vedrørende hovedoppgjøret i Oslo
kommune 2018.
Vedtak: Allmennlegeforeningen fremmer ikke krav.
Sak 12/2018: Kravsinvitasjon statens tariffområde
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen med kravsinvitasjon
fra statens tariffområde - hovedoppgjør 1.mai 2018.
Vedtak: Allmennlegeforeningen fremmer ikke krav.
Sak 13/2018: Forslag til Anders Forsdahls pris 2018
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 3. januar 2018 fra Nasjonalt senter for
distriktsmedisin med invitasjon til å foreslå kandidat til Anders Forsdahls pris 2018.01.03
Frist: 30. januar 2018.
Vedtak: Camilla Fagerholt sender e-post til førstelandsrådene.
Sak 14/2018: Norsk forening for allmennmedisin ber om tilslutning fra AF styret til et nytt
tiltak for rekruttering til allmennmedisin
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 10. januar 2018 fra Norsk forening for
allmennmedisin hvor de ber om tilslutning fra AF styret til et nytt tiltak for rekruttering til
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allmennmedisin, som samtidig vil avhjelpe situasjonen for de mange nylig autoriserte
legene som venter på LIS1 stillinger.
Styret drøftet saken.
Vedtak: Nils Kristian Klev besvarer henvendelsen med Allmennlegeforeningen mener
det bør være flere LIS 1 stillinger, og ber NFA om å konkretisere sitt forslag.
Sak 15/2018: Høring - Gjennomføring av forsøk med primærhelseteam
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 6. desember 2017 fra Legeforeningen
om høring - gjennomføring av forsøk med primærhelseteam.
I statsbudsjettet for 2018 foreslås det å bevilge 55 mill. kroner til en pilot med
primærhelseteam i utvalgte kommuner. Helse- og omsorgsdepartementet sender nå
på høring forslag til regelverksendringer for å kunne gjennomføre piloten. I all hovedsak
foreslås det endringer i regelverket som finansierer kommunale fastlegetjenester.
Departementet foreslår blant annet å fastsette en egen forsøksforskrift med hjemmel i
folketrygdloven § 25-13. I tillegg foreslår departementet endringer i forskrift om stønad
til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, forskrift om
fastlegeordningen i kommunen og forskrift om egenandelstak 1.
Piloten med primærhelseteam inneholder forsøk med to ulike finansieringsformer, kalt
driftstilskuddsmodellen og honorarmodellen. Med de foreslåtte endringene vil
driftstilskuddsmodellen medføre at dagens finansiering til den enkelte fastlege vil
forsvinne, og erstattes med en finansiering av primærhelseteamet som helhet. Dette
innebærer en endring for den enkelte fastlege.
Legeforeningen har fulgt forberedelsene mot pilotprosjektet nøye, og har vært tett på
prosessene. Legeforeningen har i skrivende stund fortsatt flere ubesvarte spørsmål, og
det er behov for mange avklaringer i forbindelse med avtaleverket til piloten før
Legeforeningen kan anbefale medlemmene å delta i prosjektet.
Høringsfrist: 29. desember 2017.
Høringen er ferdig behandlet per e-post, da fristen var før dette styremøte.
Sak 16/2018: Høring – saker til landsstyremøtet 2018
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 12. desember 2017 fra
Legeforeningen om høring – saker til landsstyremøtet 2018.
Vi minner om at fristen er på fire måneder for å melde inn saker til landsstyremøtet
2018.
Legeforeningens landsstyremøte holdes 29.-31. mai 2018 i Oslo, Soria Moria hotell og
konferansesenter.
Det er tidligere sendt ut høring om forslag til å melde inn aktuelle saker samt tema for
helsepolitisk debatt.
Med dette ønsker vi å minne om at fristen for å fremme saker, herunder
lovendringsforslag, er fire måneder før landsstyremøtet, dvs. 29.1.2018. Dette i henhold
til Legeforeningens lover § 3-1-2 (5).
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Høringsfrist: 29. januar 2018.
Tom Ole Øren hadde forberedt saken, og styret drøftet høringen.
Vedtak: Allmennlegeforeningen fremmer ikke forslag.
Sak 17/2018: Høring - Pakkeforløp psykisk helse og rus
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 19. desember 2017 fra
Legeforeningen om høring - pakkeforløp psykisk helse og rus.
Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å
utarbeide Pakkeforløp for psykisk helse og rus. De tre første pakkeforløpene var på
høring sommeren 2017. Nå sendes fem nye pakkeforløp innen psykisk helse og rus ut på
høring.
Dette gjelder:
• Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, voksne
• Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, barn og unge
• Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser, barn, unge og
voksne
• Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser, barn og unge
• Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD), barn, unge og
voksne
Helsedirektoratet ber spesielt om innspill på:
• om pakkeforløpet bidrar til å oppnå de overordnede målene
• innhold i hvert enkelt kapittel
• pakkeforløpet generelt
Pakkeforløpene sendes ut for implementering i september 2018. Ytterligere ett
pakkeforløp skal ut på høring vinteren 2018.
Pakkeforløpene utarbeides i tverrfaglige arbeidsgrupper, som har som mål å skape
forløp som bidrar til økt brukermedvirkning og brukertilfredshet, sammenhengende og
koordinerte pasientforløp, kortere ventetid for utredning, behandling og oppfølging,
likeverdig tilbud uavhengig av bosted, og bedre ivaretakelse av somatisk helse og
gode levevaner.
Dere kan lese høringsdokumentene og mer informasjon på Helsedirektoratets nettsider
Se også Legeforeningens forrige høringsuttalelse i forbindelse med de første
pakkeforløpene.
Høringsfrist: 23. februar 2018.
Ole Arild Osmundnes hadde forberedt saken, og styret drøftet høringen.
Vedtak: Ole Arild Osmundnes besvarer høringen.
Sak 18/2018: Høring - Forslag til endringer i førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 21. desember 2017 fra
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Legeforeningen om forslag til endringer i førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften.
Vegdirektoratet sender på høring forslag til endring av forskrift om førerkortforskriften og
yrkessjåførforskriften.
De foreslåtte endringer i førerkortforskriften gjelder i hovedsak:
• Oppheving av kravet om praktisk prøve ved fornyelse av førerett i tunge klasser mer
enn ett år etter førerkortets utløpsdato
• Lemping av helsekrav for førerett i førerkortgruppe 1 for personer som bruker
legemidler som kan gi hypoglykemi. Forskriftsendringen er utarbeidet av
Helsedirektoratet på grunnlag av endringer i direktiv 2016/1106/EU
• Endring i unntaksregel for førerkort ved føring av dumper med konstruktiv hastighet
på over 30 km/t på varig fysisk avsperret område
• Innføring av overgangsregel for føring av mobilkran for personer med ubegrenset rett
til å føre motorredskap
• Presiseringer knyttet til begrepet «fast bopel»
• Oppdatering av forskriftens definisjoner
• Enkelte mindre presiseringer og oppdateringer
Forslaget til endring i yrkessjåførforskriften gjelder gyldighetstid ved fornyelse av
yrkessjåførkompetansebevis.
Les mer på Statens vegvesen sine nettsider.
Se også Legeforeningens tidligere høringsuttalelser om endring av førerkortforskriften.
Svarfrist: 25. februar 2018
Torgeir Hoff Skavøy hadde forberedt saken, og styret diskuterte høringen.
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.
Sak 19/2018: Høring - Foreslåtte endringer i Akademikernes idégrunnlag
Akademikerne hadde sendt på høring forslag til endringer i deres idégrunnlag.
Endringene foreslås som følge av at dokumentet med Akademikernes idégrunnlag ikke
har vært endret i stor grad siden sammenslutningen av yrkesorganisasjonene ble
opprettet, og at man nå opplever et behov for å oppdatere dokument i henhold til
nye premisser og ønsker fra medlemsforeningene.
Dokumentet er Akademikernes høyeste styrende dokument, deres "grunnlov", som
legger føringer for hvordan Akademikerne skal jobbe og hvilke verdier alle
medlemsforeninger har sluttet seg til. Det er i tillegg andre dokumenter som legger
føringer for den daglige aktiviteten, og årlige mål og prioriteringer.
Svarfrist: 11. februar 2018
Sidsel Mordt Andreassen hadde forberedt saken, og styret drøftet høringen.
Vedtak: Sidsel Mordt Andreassen besvarer høringen.
Sak 20/2018: Høring - Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 10. januar 2018 fra Legeforeningen
om Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag fra arbeidsgruppe som var
nedsatt av departementet om å skjerpe den utdanningsfaglige kompetansen som
kreves for å kunne ansettes i professor- og førsteamanuensisstillingene. Høringen er en
del av regjeringens oppfølging av St. Meld. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere
utdanning, og arbeidet for høyere verdsettelse av utdanningsfaglig kompetanse og at
undervisningserfaring skal vektlegges mer ved ansettelser og opprykk.
Vi ber om at dere spesielt vurderer følgende problemstillinger om krav til
undervisningskompetanse for ansettelse i stilling som førsteamanuensis:
• Skal det være et krav at søkeren må oppfylle kravet til undervisningskompetanse for
å bli ansatt, eller skal det være et krav at undervisningskompetansen opparbeides
innen 2 år etter tiltredelsen?
• Dersom kravet til undervisningskompetanse gjelder for ansettelse, og ikke innen 2 år
etter, skal utdanningskompetanse utover minstekravet tas i betraktning ved rangering
av søkere ved ansettelsen?
• Skal undervisningskompetansen utvikles gjennom formaliserte program/kurs i tillegg til
egen undervisning eller kan den utvikles gjennom egen undervisning alene/på egen
hånd?
Svarfrist: 1.mars 2018
Kirsten Rokstad orienterte om saken, og styret drøftet høringen.
Vedtak: Kirsten Rokstad besvarer høringen.
Sak 21/2017: Eventuelt
Styret drøftet muligheten for å sende ut informasjonsbrev om veiledning.
Vedtak: Elisabeth Stura skriver utkast til brev som sendes Camilla Fagerholt.
Sak 20/2018: Bærumssaken
På oppfordring fra 1. landsråd i Buskerud, Ole Henrik Krat Bjørkholt og 1. landsråd i
Akershus Rune Burkeland-Matre ble saken om fri etablering av hjemler i Bærum
kommune satt opp på sakslisten.
Tom Ole Øren orienterte om saken, og hva som er gjort og prosessen videre.
Vedtak: Tom Ole Øren og Camilla Fagerholt besvarer henvendelsen fra 1. landsrådene
i Akershus og Buskerud.
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