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Sak 10  Forslag til arbeidsprogram for perioden 1.9.2013 - 31.8.2015 
 

På landsstyremøtet i 2011 ble det besluttet å dele Prinsipp- og arbeidsprogrammet i to. Ett 

prinsipprogram som skulle peke på langsiktig visjon og verdier for virksomheten og ett 

arbeidsprogram som skulle være orientert mot områder som skulle vektlegges og hvilke strategiske 

målsettinger som søkes oppnådd i en toårs periode. Det var presisert at arbeidsprogrammet som en 

følge av omleggingen skulle være mer overordnet. Det vedtatte prinsipprogram gjelder i fire år, frem 

til 31.8.2015, mens arbeidsprogrammet er toårig og utløper 31.8.2013.  
 

En gjennomgang av arbeidsprogrammet i sentralstyremøtet 20. februar i år viste at de mer 

overordnede områdene landsstyret valgte fortsatt er viktige og aktuelle. Sentralstyret anbefalte derfor 

at hovedinnretningen på arbeidsprogrammet for 2011 - 2013 også gjøres gjeldene for 2013- 2015, 

men at programmet justeres noe. Forslag til nytt Arbeidsprogram for perioden 1.9.2013 – 31.8.2015 

ble sendt på intern høring i februar. De justeringene som ble foreslått var:  
 

Under punktet Arbeide for en bedre helsetjeneste ble det foreslått at følgende underpunkt utgår:  

 Samhandlingsreformen  
Legeforeningen skal påvirke beslutningsprosessene i samhandlingsreformen gjennom å 

utvikle og foreslå treffsikre virkemidler som støtter opp under intensjonen bak reformen 
 

og at punktet erstattes og intensjonene i det konkretiseres i følgende to underpunkter: 

  Opptrappingsplan og kvalitet i fastlegeordningen  

Samhandlingsreformen generelt og fastlegeforskriften spesielt innebærer nye krav og 

forventninger til fastlegene. Legeforeningen vil arbeide for en styrking av kapasiteten og 

kvaliteten i fastlegeordningen gjennom å arbeide for en opptrappingsplan for antall fastleger 

og etablering av et senter for allmennmedisinsk kvalitet – SAK. 
 

 Legevakt  
Mange kommuner sliter i dag med å tilby sine innbyggere et godt faglig tilbud på kveld og 

natt. Legeforeningen mener kvaliteten i legevaktstjenesten må styrkes og vil arbeide for en 

nasjonal legevaktsreform. Tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning og støttefunksjoner 

er en forutsetning for å kunne drive en legevakt av god kvalitet.  
 

Under punktet Arbeide for gode rammer for medisinsk yrkesutøvelse ble det foreslått at 

underpunktet  

 Faste stillinger for leger i spesialisering  

Legeforeningen skal arbeide for at hovedregelen om faste stillinger i offentlig sektor følges 

opp i sykehusene. 
 

justeres noe, slik at den blir lydende: 
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 Faste stillinger for leger i sykehus 
Legeforeningen skal arbeide for at hovedregelen om faste stillinger i offentlig sektor følges 

opp i sykehusene, og at legefordelingssystemet avvikles i tråd med intensjonene. 
 

9 foreningsledd har avgitt høringsuttalelse. 7 av dem (Of, Af, Norsk Cardiologisk Selskap, Norsk 

kirurgisk forening, Nfa, Sør-Trøndelag legeforening og Møre og Romsdal legeforening) støtter 

forslagene til endring. 2 foreningsledd (PSL og Troms legeforening) støtter også endringene, men 

ønsker i tillegg noen justeringer. Disse endringsforslagene er: 
 

Under punktet Arbeide for en bedre helsetjeneste underpunkt «Opptrappingsplan og kvalitet i 

fastlegeordningen» foreslår Troms legeforening en ny setning lagt til avslutningsvis, slik at avsnittet 

vil lyde (ny setning i kursiv):  
 

 Opptrappingsplan og kvalitet i fastlegeordningen  

Samhandlingsreformen generelt og fastlegeforskriften spesielt innebærer nye krav og 

forventninger til fastlegene. Legeforeningen vil arbeide for en styrking av kapasiteten og 

kvaliteten i fastlegeordningen gjennom å arbeide for en opptrappingsplan for antall fastleger 

og etablering av et senter for allmennmedisinsk kvalitet – SAK. Forholdene må raskt legges 

bedre til rette for allmennleger i spesialisering. 
 

Troms legeforening begrunner forslaget ved å viser til en artikkel i Skapellen1 som 

arbeidsbelastning, arbeidsvilkår og kostnader i allmennmedisin belyses og drøftes. 

Kronikkforfatteren avsluttes med et «Ønske om litt bedre tilrettelegging. I alle fall er det fornuftig 

å jobbe for arbeidsforhold inkludert vernebestemmelser og arbeidsmiljølov for alle allmennleger. 

Som et minimum bør allmennlegene oppleve en bedre økonomisk sikkerhet ved sykdom og 

graviditet, og ha en viss økonomisk kompensasjon for de påkrevde kursdager per år, ihvertfall mens 

man jobber som ikke-spesialist». 
 

Sentralstyret støtter at forslaget fra Troms legeforening inkluderes i arbeidsprogrammet. Bedre 

tilrettelegging og flere utdanningsstillinger er viktige områder, som det allerede jobbes med. 

Sentralstyret anbefaler imidlertid at teksten justeres noe, slik at den blir lydende: 
 

 Opptrappingsplan og kvalitet i fastlegeordningen – tillegg fra Troms legeforening, 

omformulert av sentralstyret 

Samhandlingsreformen generelt og fastlegeforskriften spesielt innebærer nye krav og 

forventninger til fastlegene. Legeforeningen vil arbeide for en styrking av kapasiteten og 

kvaliteten i fastlegeordningen gjennom å arbeide for en opptrappingsplan for antall fastleger 

og etablering av et senter for allmennmedisinsk kvalitet – SAK. Forholdene må raskt legges 

bedre til rette for nyetablerte allmennleger. 
 

Under samme punkt (Arbeide for en bedre helsetjeneste) foreslår PSL lagt til et nytt avsnitt om 

avtalespesialistene: 
 

 Flere avtalespesialister 

Legeforeningen vil arbeide for å øke antall hjemler for avtalespesialister for på den måten å 

tilby bedre tilgang til spesialisthelsetjenesten, både i distriktene som en konsekvens av 

sentralisering av spesialisthelsetjenesten generelt, og i sentrale strøk etter hvert som 

spesialisthelsetjenesten på sykehus blir enda mer spesialisert. 
 

PSLs begrunnelser for forslaget er at fastlegene vil få mer ansvar for flere pasienter med til dels 

kompliserte og sammensatte sykdommer. Flere spesialister «nær pasienten» vil være til god hjelp og 

avlastning for både pasienter, fastleger og sykehusenes poliklinikker til en «fornuftig» pris. 
 

Sentralstyret anbefaler også at PSLs forslag bakes inn i arbeidsprogrammet, avtalespesialistene er en 

viktig del av spesialisthelsetjenesten og en mer hensiktsmessig og målrettet bruk vil kunne gi både 
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bedre pasientbehandling og mer effektive tjenester. Sentralstyret anbefaler imidlertid at teksten 

justeres noe språklig;  
 

 Flere avtalespesialister – forslag fra PSL, omformulert av sentralstyret 

Legeforeningen vil arbeide for å øke antall hjemler for avtalespesialister for på den måten å 

tilby bedre tilgang til spesialisthelsetjenesten. Flere avtalehjemler er nødvendig både i 

distriktene som en konsekvens av sentralisering av spesialisthelsetjenesten generelt, og i 

sentrale strøk. 
 

Under punktet «Arbeide for gode rammer for medisinsk yrkesutøvelse» underavsnitt ledelse 

foreslår Troms legeforening en ny setning lagt til avslutningsvis, slik at avsnittet vil lyde (ny setning 

i kursiv): 
 

 Ledelse  
Legeforeningen skal arbeide for å stimulere leger til å påta seg lederoppgaver gjennom kurs 

og opplæringstilbud. Legeforeningen bør vurdere opprettet en egen, adskilt 

avdeling/spesialrådgiver i Legeforeningens sekretariat som utelukkende bidrar med 

rådgiving til leger som er ledere». 
 

Sentralstyret vil ikke anbefale at dette punktet blir med i arbeidsprogrammet da intensjonen i 

forslaget allerede er hensyntatt gjennom ny organisering i Jus og arbeidslivsavdelingen fra 1.1.2013.  
 

I tillegg til disse forslagene har Yngre legers forening spilt inn et forslag om behovet for endring av 

de generelle bestemmelser mht vakttjenester: 
  

 Vakttjenestens plass i spesialiseringen  
Behovet for vakttjeneste og vaktbelastningen varierer mellom spesialitetene. Legeforeningen 

vil utrede om det er behov for å endre de generelle bestemmelsene, slik at krav til 

vakttjenesten er mer i samsvar med den enkelte spesialitets utdanningsbehov og struktur. 

Vaktkravet må spesifiseres innen den enkelte spesialitet, istedenfor dagens generelle krav. 
 

Sentralstyret anbefaler også at dette forslaget innbakes i arbeidsprogrammet. 
 

I vedlagte forslag til arbeidsprogram er de tilleggsforslag fra foreningsleddene som sentralstyret 

anbefaler uthevet i kursiv, mens sentralstyrets opprinnelige forslag til endringer ikke er uthevet, da 

de fikk allmenn tilslutning i høringen.  

 

 Innstilling til vedtak: 

  

 Forslag til arbeidsprogram 2013 – 2015 godkjennes. 
 

Den norske legeforenings sentralstyre e.f.  

 

 

 

 

Geir Riise      Jorunn Fryjordet 

generalsekretær     direktør samfunnspolitisk avdeling 

  

Vedlegg:  

høringsuttalelsene fra foreningsleddene 

 

  
1
 https://legeforeningen.no/lokal/troms/Skalpellen/Arbeidsvilkar-i-allmennmedisin--modent-for-

revisjon/ 
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