Styrets arbeidsprogram 2013-2015
Arbeidsprogrammet fokuserer på økt rekruttering til allmennmedisin og bedre struktur på
spesialiseringsløpet. En annen hovedsatsing er på allmennlegens rolle i kommunen.
På foreningens tariffkonferanse 16. og 17.oktober ga førstelandrådene tilslutning til styrets
forslag til arbeidsprogram for perioden.Arbeidsprogrammet fokuserer på økt rekruttering til
allmennmedisin og bedre struktur på spesialiseringsløpet.En annen hovedsatsing er på
allmennlegens rolle i kommunen. Kommunens behov for legetjenester utover
fastlegeordningen må ikke uthule fastlegeordningen eller tømme den for personellressurser.
Legevakten er et forsømt område i kommunehelsetjenesten. Legevakt er derfor også et viktig
punkt på arbeidsprogrammet.
Arbeidsprogram for Allmennlegeforeningens styre 2013-2015
Opptrappingsplan for fastlegeordningen er AFs mest sentrale policydokument.
Gjennomføring av opptrappingsplanen vil bedre pasientsikkerheten og kvaliteten på utredning
og behandling.






Rekruttering
o Det må bli enklere å etablere seg som fastlege. Kommunene har ansvaret, og
må bruke positive virkemidler som for eksempel fast lønn, etableringsstøtte og
veiledning
o Spesialistutdanningen må bli mer strukturert og effektiv blant annet gjennom å
sikre tilgang til utdanningsstillinger i sykehus.
Allmennlegenes rolle i kommunen
o Det må være samsvar mellom oppgaver og ressurser både i fastlegepraksis og i
kommunale stillinger.
o Kommunalt akutt døgnopphold må ikke etableres uten forsvarlig legetjeneste.
o o Ansettelse av fastleger i annet allmennmedisinsk arbeid i kommunen skal
baseres på frivillige avtaler, ikke pålegg
o Ved arbeid for kommunen inkludert legevakt, skal fastleger få dekket sine
reelle løpende utgifter.
o Fastleger skal delta i utvikling og drift av fastlegeordningen og
samhandlingsreformen lokalt, herunder delta i kommunens forhandlinger med
helseforetaket. Kommunen må avsette budsjettmidler til frikjøp av fastleger til
dette arbeidet.
o God drift av LSU og ALU er avgjørende. LSU og andre kommunale
samarbeidsmøter skal honoreres tilsvarende takst 14.
o Næringsdrift er viktigste driftsform for fastleger. AF vil lage et
policydokument om temaet.
o Individuelle legeundersøkelser som i dag utføres på helsestasjon og i
skolehelsetjenesten, må gjøres hos egen fastlege.
o Det bør etableres meritterende lederutdanning for leger i
kommunehelsetjenesten
Legevakt
o Organiseringen av legevakt må forbedres. Styret vil utarbeide et
policydokument med fokus på kvalitetsstandarder og rammevilkår tilpasset
variasjon i demografi og geografi.
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Ved beregning av total arbeidstid må alle fastlegens arbeidsoppgaver
medregnes, også den arbeidstiden som utføres som selvstendig
næringsdrivende.
Ved behov for hvile etter vakt må legen få dekket reelle driftskostnader.
Vaktarbeid som medfører mer enn 200 beregnede aktive vakttimer i året, skal
ikke kunne pålegges.
Samarbeid med NAV
 Lokale samarbeidsmøter med NAV gjennomføres på dagtid og
honoreres tilsvarende takst 14.
IKT
 Et nødvendig EPJ-løft og utvikling av bedre elektronisk samhandling er
helt avgjørende for pasientsikkerhet og kvalitet. Dette må finansieres av
staten.

