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         Tynset 27.januar 2021 

 

Intern høring - Landsstyresak:  

Forslag til arbeidsprogram 2021-2023 

 

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) takker for muligheten for å komme med innspill til 

arbeidsprogrammet for 2021-2023. Arbeidsprogrammet skal fremheve de overordnete områder 

foreningen skal arbeide med i neste toårsperiode. NFA støtter arbeidsprogrammet og mener det 

er poengtert og godt med riktige satsingsområder.  

 
NFA har noen få innspill til noen av enkeltpunktene i arbeidsprogrammet. Vi går ut fra at 

Sentralstyret og Legeforeningen er godt kjent med bakgrunnsinformasjon om noen av de 

punktene vi spiller inn, og vi har derfor valgt å ikke gå detaljert inn på argumentasjonen for 

ønsket om presiseringer eller endringer.  

 

1. God beredskap koster – men dårlig beredskap koster mer 

 

Under pkt d. bør arbeidet for en stabil fastlegeordning nevnes. Fastlegeordningen er 

truet og Legeforeningen bør tydelig synliggjøre at det er slik vi ønsker å organisere 

allmennlegetjenesten. Helsehjelp skal ytes nærmest mulig pasienten med god kvalitet 

og tilpasset riktig omsorgsnivå. 

Under pkt f. bør forskning i allmennmedisin tas inn som et område hvor 

Legeforeningen særlig ser behovet for økt satsning og økte ressurser. 

  

2. Kvalitet og pasientsikkerhet i alt vi gjør  

Det er stor geografisk variasjon på kvaliteten av nødvendige helsetjenester i Norge. 

Helseatlas er en ikke fullt utbygd perfekt overvåkning av kvaliteten, men rapportene 

blir stadig bedre. Legeforeningen burde ha spesiell oppmerksomhet mot variasjon og 

kunne analysere årsaker og peke på mulige tiltak for å utjevne forskjellene. 

Kvalitetsarbeid må prioriteres i alle deler av helsetjenesten, og også i studier og i 

etterutdanning.  

 

Legeforeningen bør i sitt arbeidsprogram tydelig vise at vi er oppmerksomme på 

utfordringene med overdiagnostikk og overbehandling. Dette kan gjerne tas inn som et 

eget punkt under kvalitet og pasientsikkerhet.  
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5. En sterk offentlig helsetjeneste er førstevalget  

 

NFA støtter at Legeforeningen skal arbeide for at en sterk offentlig helsetjeneste med høy 

kvalitet fortsetter å være førstevalget for leger og pasienter. NFA mener punkt b. med en 

forsikring om Legeforeningen skal arbeide for at pasientene skal sikres samme kvalitet 

uansett om tilbudet er utført av den offentlige helsetjenesten eller av private tjenesteytere 

ikke er nødvendig å ta med inn i Legeforeningens arbeidsprogram.  

NFA ønsker et strekt offentlig helsevesen som skal gi likeverdige tjenester til alle 

innbyggere og ønsker oppmerksomhet mot sosial ulikhet i helse. Befolkningen skal få 

helsetjenester etter behov, og ikke etter betalingsevne.  

 

6. Prioritere psykisk helse og arbeide for en god folkehelse  

 

Prioritering av psykisk helse har vært et satsingsområde for myndighetene i mange år. Det 

er vanskelig å lykkes og finne de gode tiltakene. Faglandsrådet vedtok i 2019 en resolusjon 

som peker på viktigheten av bedre ivaretagelse av somatisk helse hos pasienter med 

alvorlig psykisk helse og/eller ruslidelser, viser til faglandsrådets resolusjon fra 2019. 

Dette er også et punkt som kunne inkluderes i arbeidsprogrammet.  

 

8. Legeforeningen: For alle leger, hele livet   

 

NFA støtter helhjertet at Legeforeningen ønsker å styrke den fagmedisinske aksen ved 

videreutvikling av fagstyrets arbeid og portefølje. Punkt c bør imidlertid endres til også å 

inneholde styrking av økonomi, feks d. Styrking av den fagmedisinske aksen ved økte 

økonomisk rammer og videreutvikling av fagstyrets arbeid og portefølje. 

Det er umulig å drive godt fagmedisinsk arbeid uten tilstrekkelige økonomiske rammer.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Marte Kvittum Tangen      

leder         


