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Allmennlegeforeningens arbeidsprogram 2021 – 2023 
 

 FASTLEGEORDNINGEN MÅ REDDES 
Allmennlegeforeningen vil jobbe for en riktig dimensjonert allmennlegetjeneste med 

gode arbeidsvilkår for legene. Det må være tid og rammer til god 

pasientbehandling og faglig utvikling. 

 

Vår viktigste prioritet i perioden er å jobbe for at fastlegeordningen videreføres med 

rammebetingelser som gjør det attraktivt å jobbe som allmennlege i 

kommunehelsetjenesten. Først da vil vi klare beholde dagens leger og sikre 

rekruttering av nye. For å få til dette må: 

 
 Arbeidsbelastningen reduseres. Alle legens oppgaver må tas med i beregning 

av arbeidstid. 

 Listelengden reduseres. Det forutsetter at basistilskudd og aktivitetsbasert 

finansiering bedres slik at næringsmodell kan videreføres med redusert 

arbeidsbelastning uten tap av inntekt. Samtidig vil bedre basisfinansiering gi 

større valgfrihet mellom driftsformer.  

 Legevakt ikke være unntatt arbeidsmiljøloven uten at det sikres bedre 

vernebestemmelser for arbeidstid.  

 Fastlegene involveres i kommunalt plan- og systemarbeid og arbeidet må 

honoreres på tilsvarende nivå som tverrfaglige møter eller møter med NAV. 

 Avsetningene til syke- og avbruddsytelsene gjennom SOP styrkes. 

 

OVERSIKTLIG OG FORUTSIGBARE ALIS-LØP 

Mange leger opplever spesialiseringsløpet i allmennmedisin som uoversiktlig, 

ustrukturert og uforutsigbart. Allmennlegeforeningen vil jobbe for at 

utdanningsløpene blir mer oversiktlige og forutsigbare ved at: 

 

 Alle nye ALIS får utdanningsplan ved oppstart. 

 Nasjonal ALIS ordning må sikre ALIS like rettigheter og muligheter. 

 ALIS gis valgfri driftsform ved inngåelse av ALIS-avtale. 

 ALIS-kontorene må kunne gi tilstrekkelig støtte til kommunene. 

 Det er tilstrekkelig kapasitet i veiledningsgrupper. 

 Veiledning og supervisjon må honoreres. 

 

ARBEIDSTIDSVERN PÅ LEGEVAKT 

Arbeidsbelastningen med legevakt er for høy i mange kommuner. Kommunene har i 

dag mulighet til å pålegge legene nærmest ubegrenset antall legevakter, og i små 

kommuner blir det for legene svært mange timer å dekke opp på kveld, natt og helg 

i tillegg til en allerede mer enn full arbeidsuke.  

 

AF vil jobbe for: 

 Attraktiv fastlønn på legevakt. 

 Bedre vernebestemmelser slik at leger ikke kan pålegges uforsvarlig stor 

arbeidsbelastning. 

 At legevaktslegen ikke skal være alene på legevakten, det må være annet 

personale tilstede.  
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ØKT TILGJENGELIGHET FOR MEDLEMMENE 

Allmennlegeforeningen skal oppleves relevant for alle medlemmer og være 

tilgjengelig for alle tillitsvalgte.  

AF vil jobbe for at: 

 

 Alle medlemmer har AF-tillitsvalgt i sin kommune eller arbeidsplass.  

 Informasjonspakken som sendes alle nye tillitsvalgte videreutvikles. 

 Nettsiden for tillitsvalgte videreutvikles og at det etableres en felles digital 

plattform for lokale tillitsvalgte, tilsvarende det en har for 1. landsråder i Teams. 

 AFs nettsider får en “ofte stilte spørsmål og svar” side for alle medlemmer.  

 Fastlegen.no videreføres under AFs egne nettsider som en informasjonsside 

om fastlegeordningen med relevant informasjon for allmennheten.  


