
 

Medlemsbrev nr. 15/2018 - Julehilsen fra AF-leder 

  Kjære medlem i Allmennlegeforeningen.   

 

Julebrev 2018 
2018 er snart historie, og dette har vært et år med stort fokus 

på fastlegeordningens utfordringer i helsepolitiske arenaer. 

Jeg ønsker å takke alle medlemmene for det store 

engasjement. Det er blitt gjort mye godt arbeid lokalt i de 

enkelte kommunene, og utfordringene i fastlegeordningen har 

blitt synliggjort i deres gode kronikker og all dekningen i 

media. 

    

  

Fastlegedagen 5.desember 
Jeg vil også takke alle medlemmer og tillitsvalgte for denne 

store innsatsen dere gjorde i hele landet for å markere 

fastlegedagen. 

Fastlegedagen var en markering for å skape oppmerksomhet 

og vise hvor viktige fastlegeordningen er som en del av det 

offentlige helsevesenet. Vi ville også vise vår yrkesstolthet og 

at allmennmedisin er et spennende og framtidsrettet fag.  

Vi hadde stor aktivitet i sosiale medier, og våre buttons og 

Facebook profiler ble spredd til mange. #alletrengerfastlegen 

og #fastlegedagen ble opprettet med stor suksess. Vi la ut 

mange bilder på AF sin nye Instagramkonto og våre 

hashtagger ble hyppig brukt på Twitter. I tillegg bidro 

Fastlegen.no . Vi hadde ca 40 medieoppslag lokalt og i 

riksmediene på to dager. Helseministeren og sentrale 

politikere ble intervjuet om fastlegeordningen. Vi hadde også 

støtteerklæringer fra sykehusleger og andre legekolleger. 

Igjen stor takk til alle som bidro på denne dagen. 

Følg oss på Instagram og Facebook. 

    

https://www.instagram.com/allmennlegeforeningen/
https://fastlegen.no/
https://www.instagram.com/allmennlegeforeningen/
https://www.facebook.com/allmennlegeforeningen/


  

    

   

Takst 5 

Det er svært beklagelig at Helse og omsorgsdepartementet 

har besluttet endringen av takst 5 ensidig selv om 

bakgrunnen er EUs personvernforordning (GDPR). 

Legeforeningen er ikke informert og involvert godt nok i 

denne saken, og det er ingen forslag fra departementets side 

om alternativ finansiering. Det ble sendt et skarpt brev til 

Helse og omsorgsdepartementet i går med et krav om møte. 

Se fastlegen.no og Legeforeningens nettside for mer 

informasjon. 

    

   

Veien videre 

Vi har gått fra brudd i normaltarifforhandlingene og konflikt til 

en felles virkelighetsforståelse med myndighetene om hva 

som er utfordringene. Erfarende leger slutter og vi har en 

tiltagende rekrutteringssvikt. Vi har lange arbeidsdager med 

stor oppgaveoverføring fra andre helseaktører og vi har for 

dårlige rammebetingelser. I arbeidet videre med å berge 

fastlegeordningen må vi ha to tanker i hodet samtidig, vi må 

både beholde de erfarende legene og rekruttere nye kolleger. 

Jeg viser til medlemsbrevet nr 13 hvor vi beskriver noe av 

arbeidet videre. 

    

https://fastlegen.no/artikkel/takst-5-motstrid-mellom-normaltariffen-og-gdpr
https://legeforeningen.no/Medlemsnytt/2018/Dette-brevet-omhandler-i-sin-helhet--Takst-5--motstrid-mellom-normaltariffen-og-EUs-personvernforordning-GDPR-/


  

Partssammensatt arbeidsgruppe  

Samarbeidet mellom staten, KS og Legeforeningen  

For å kartlegge omfanget av oppgaver av varig karakter som 

ikke tidligere er kompensert. Dette arbeidet er meget viktig, 

og skal brukes i vårens tarifforhandlinger. Vi har også 

opprettet en ekstern ressursgruppe med gode kollegaer for å 

bistå våre tillitsvalgte. 

    

  

Opprettelse av referansegruppe for evaluering av 

fastlegeordningen 

Stortinget har som kjent besluttet at fastlegeordningen skal 

evalueres. Arbeidet er godt i gang, og evalueringen skal være 

ferdig innen 1. september 2019. Vi er tett på dette arbeidet, 

og vil komme med viktige innspill underveis i denne 

evalueringsprosessen.  

Evalueringen av fastlegeordningen har startet. 

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og 

omsorgsdepartementet å evaluere dagens fastlegeordning. I 

forbindelse med evalueringen skal det blant annet samles 

data gjennom intervjuer, spørreundersøkelser, registre og 

dokumenter. På nyåret vil det også sendes ut 

spørreundersøkelser til noen kommuner og fastleger og et 

utvalg av fastlegens samarbeidspartnere. Legeforeningen 

oppfordrer fastlegene til å delta i evalueringen. Din stemme 

er viktig og din deltagelse er avgjørende for at vi får en god 

og representativ evaluering. 

Du kan lese mer om dette på legeforeningens hjemmeside   

    

  

Trepartssamarbeidet 

Samarbeidet mellom staten, KS og Legeforeningen er godt i 

gang. 

Det er opprettet flere arbeidsgrupper, og vi har allerede 

jobbet med mye med ALIS utdanningsstillinger og 

utdanningshjemler, og det er utarbeidet to rapporter, og den 

siste blir offentliggjort om kort tid. Vi er også godt i gang med 

gruppen som jobber med finansieringsmodeller i 

fastlegeordningen. Det vil nå bli opprettet en ny 

arbeidsgruppe som skal jobbe med kvalitet, innovasjon og 

tjenesteutvikling. Vi vil bidra aktivt i dette arbeidet. 

https://legeforeningen.no/Medlemsnytt/2018/Evalueringen-av-fastlegeordningen-har-startet-og-Legeforeningen-oppfordrer-fastlegene-til-a-delta-i-evalueringen/


    

  

Pasientforeningene 

Vi har avtalt flere møter med forskjellige pasientforeninger 

framover, og det er viktig med god og tett dialog videre. Det 

er pasienten vi jobber for, og da er det viktig med deres 

stemme og synspunkter på fastlegeordningens utfordringer.  

    

  

Behov for endring 

Fastlegeordningen må styrkes, men politiske prosesser tar 

tid, og vi må finne løsninger som er interessante for 

politikerne. Jeg har stor forståelse for medlemmenes 

utålmodighet. Vi er alle utålmodige, og derfor har vi fokus på 

både kortsiktige og mer langsiktige tiltak. Vi jobber med 

politisk påvirkning både under og over "radaren". 

Kommunenes tilrettelegginger og lokale forslag til bedringer 

blir også viktig. Vi ser at flere kommuner allerede har satt i 

gang eller planlegger lokale tiltak for å sikre stabilisering og 

rekruttering. 

Evalueringen av fastlegeordningen skal være ferdig 

1. september 2019 og så kommer regjeringens handlingsplan 

først i 2020. Det pågår nå mange viktige utredninger som må 

føre til de endringene som trengs for å redde 

fastlegeordningens framtid. Fastlegeordningen er en viktig 

brikke i vårt offentlige helsevesen, som sikrer innbyggerne lik 

tilgang til helsetjenester uavhengig av personlig økonomi og 

bosted. 

    

  

Viktige datoer i 2019 

Geilokurset arrangeres i 2019 i uke 12 

18. – 22. mars. Tema for formiddagsforelesningene er 

nevrologi. På ettermiddagene blir temaet hjerne og mat og 

hjernen og musikk 

6. - 8. februar: Nidelvkurset arrangeres på Hotel Scandic 

Nidelven. Tema er i fysikalsk medisin 

 

Våruka arrangeres i på Moxy hotell på Hellerudsletta i uke 

19.  6. - 10. mai.  

I tillegg til landsrådsmøtet onsdag 26. april arrangeres 

følgende kurs: 

• Kurs i helsepolitikk 

• Ledelseskurs 



• Emnekurs: Gynekologi - Praktiske prosedyrer   

• Emnekurs: Tverrfaglighet i hverdagen 

• Takstkurs - kurs i normaltariffen 

• Grunnkurs A 

• Grunnkurs D 

Det vil også bli spennende sosiale arrangementer. Sett av 

hele uka – bli med på fine dager på Romerike. 

 

20. - 24. mai: Solstrandkurset. Her blir temaene: 

Gynekologi mandag og tirsdag 

Revmatologi onsdag – fredag 

    

Tiden framover vil fortsatt kreve mye av medlemmene, Allmennlegeforeningen og 

Legeforeningen. Vi må holde ut, og styrke framtidstroen på vår gode fastlegeordning.   

Vi må stå sammen videre! Vi må være i førersetet og vi gir oss ikke! 

En stor takk til alle medlemmenes engasjement for fastlegeordningen i 2018. Vi fortsetter kampen 

sammen i 2019. 

    

 

Jeg vil til slutt ønske alle dere medlemmer en velfortjent god 

og fredelig julefeiring. En ekstra takk til dere som jobber og 

sikrer gode helsetjenester i denne høytiden   

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!    

 

Vennlig hilsen 

Tom Ole Øren 

Leder Allmennlegeforeningen 

  

Følg Allmennlegeforeningen på Facebook!  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/allmennlegeforeningen
https://www.facebook.com/allmennlegeforeningen

