NFAs arbeidsprogram 2020-2022
Faget allmennmedisin er i endring. Kunnskapsgrunnlaget endrer seg, behandlingsmuligheter og
metoder for oppfølging av pasienter er i bevegelse. Forventninger etableres gjennom politiske
beslutninger og samfunnsmessige endringer. NFA ser et klart behov for at vi må være en tydelig
aktør for å fremheve faget allmennmedisin og dets betydning for en god primærhelsetjeneste.
Kjerneoppgavene i allmennmedisin er fortsatt diagnostikk og behandling, og det viktigste er alltid det
personlige møtet mellom lege og pasient.
Samfunnsaktør
NFA skal
• bidra aktivt i utvikling av helsetjenesten og arbeide tett sammen med direktorat,
departement, pasientorganisasjoner, politikere, profesjonsorganisasjoner og andre
samfunnsaktører.
• være synlig i mediabildet, bl.a. ved å skrive innlegg, kronikker og delta i debatter.
• arbeide tett sammen med andre fagmedisinske foreninger i Legeforeningen, samt
yrkesforeninger og lokalforeninger. Vi skal ha en aktiv rolle i Legeforeningens fagstyre.
IT/Teknologisk utvikling
NFA skal
• delta aktivt i dialogen om nye teknologiske muligheter; videokonsultasjoner, tekstlige ekonsultasjoner, medisinsk faglig beslutningsstøtte, nye diagnostiske verktøy,
triageringsløsninger og annen innovasjon på fastlegekontoret.
• arbeide for å ivareta pasientens og legenes behov i en digital helsetjeneste.

•

støtte EPJ-løftet som en hensiktsmessig modell for IKT-prosjektarbeid, og fortsatt
samarbeide med Legeforeningens IT-utvalg.

•

Aktiv delta i diskusjon om utviklingen av kodeverk for allmennmedisin og tankene omkring
«felles språk».
følge utviklingen i persontilpasset medisin og bidra til god implementering i allmennmedisin.
NFA vil arbeide for at vi som allmennleger ivaretar individperspektivet, og kommuniserer
forståelig i et helsefremmende perspektiv.

•

Kvalitet
NFA vil arbeide for
• å styrke den faglige kvaliteten i norsk primærhelsetjeneste, både i fastlegepraksis, legevakt
og i kommunale institusjoner hvor allmennleger er representert.
• å opprettholde et tett samarbeid med SKIL (Senter for Kvalitet i Legekontor), hvor NFA har
eierandeler.
• å sikre nasjonal bredding og finansiering av SKIL.
• at indikatorer og data om allmennlegetjenesten brukes til kvalitetsutvikling uten
kontrollvirksomhet som målsetting.
• oppmerksomhet mot overbehandling og overdiagnostikk. NFA skal støtte
publikumskampanjen for Gjør Kloke Valg, og arbeide for at kampanjen støttes av
tilsynsmyndighetene.

•

en endring i sanksjonsregelverket for tilsynssaker som omhandler medisinskfaglige feil, hvor
målet ikke er straff av enkeltleger, men bedre kvalitet i helsetjenesten.

Sosial ulikhet
• NFA er for et sterkt offentlig helsevesen som skal gi likeverdige tjenester til alle innbyggere.
Vi skal arbeide for å motvirke sosial ulikhet i helse. Gjennom en god offentlig
allmennlegetjeneste som vi vet gir mer likeverdige helsetjenester, skal vi gi mest til dem som
trenger mest. Befolkningen skal få helsetjenester etter behov og ikke etter betalingsevne.
• NFA vil arbeide for bedre ivaretagelse av somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk
sykdom og/eller ruslidelser.
• NFA vil jobbe for sosialt frikort og dekning av egenandel opp til 20 år. Vi mener at dette er
svært viktig faktor for å motvirke ulikhet i helse.
• NFA ønsker et totalforbud for salg av tobakk til alle født etter 01.01.2010.
Legevakt
NFA skal
• bidra til å sikre et faglig sterkt legevakttilbud både i byene og i distriktene. Ulike geografiske
forhold legger føringer for hvordan lokal legevakt kan organiseres. Legevakttjenesten må gi
befolkningen trygghet for at de kan få råd og hjelp hele døgnet uavhengig av hvor de bor.
• arbeide for at allmennlegevakten skal få et faglig løft gjennom tett samarbeid med dem som
legger rammer for tjenesten. Allmennlegen er den som har best kompetanse til å vurdere
akutt syke, gi behandling og ved behov viderehenvise til umiddelbar spesialisthjelp. Legevakt
er allmennmedisin.

Forskning
NFA skal
• formidle behovet for mer forskning i allmennmedisin. Vi må vite hvilken betydning sykdom,
undersøkelser og behandling har for våre pasienter. Allmennmedisinsk praksis må bygge på
erfaringer og forskning i primærhelsetjenesten, med en allmennmedisinsk pasientpopulasjon
som utgangspunkt.
• holde god kontakt med de allmennmedisinske universitetsmiljøene.

Fagutvikling
• NFA sine faggrupper er hjertet i foreningens virksomhet og bidrar til kontinuerlig
allmennmedisinsk fagutvikling. Styret i NFA skal fortsatt samarbeide tett med faggruppene
og understøtte deres arbeid.
• NFA skal bidra til allmennmedisinsk kunnskap og reetablere et elektronisk
allmennlegebibliotek.
• NFA vil bidra til å fremme faglig stolthet.
• NFA skal bidra til arbeidet med å få på plass standarder for legekontor

Utdanning og veiledning
NFA skal
• arbeide for å få mer allmennmedisin inn i grunnutdanningen
• bidra til å utvikle den allmennmedisinske supervisør-, rollemodell- og veilederrollen. Det må
være nok tid, mulighet og kompetanse til å fylle denne rollen.
• arbeide for å sikre fortsatt god faglig standard på videreutdanningen.

•
•

bidra aktivt i arbeidet med hvilken kunnskap og hvilke ferdigheter som forventes av en
spesialist i allmennmedisin.
støtte arbeidet i utvalget fag-ALIS, og samarbeide med spesialistkomiteen.

Internasjonalt arbeid
•

•

•
•

•

I 2020 får vi for første gang en norsk president i den internasjonale allmennlegeforeningen
Wonca World. Anna Stavdal bringer norsk allmennmedisinsk ideologi ut i verden. NFA skal
støtte og holde god kontakt med den norske presidenten i hennes arbeid. NFA skal arrangere
en mottagelse ved innsettelsen på Wonca World kongressen i Abu Dhabi i november 2020.
Allmennmedisinen er under press i Norge, Europa og verden for øvrig. Det er mye å hente på
samarbeid over landegrensene. Vi deler erfaringer som bidrar til å styrke allmennmedisinen i
land hvor det trengs, og NFA skal fortsatt arbeide for anerkjennelse av spesialiteten
allmennmedisin på EU nivå.
NFA skal støtte arbeidet med utveksling av allmennleger mellom Norge og europeiske land
via Vasco da Gama Movement. NFA skal støtte en søknad om EU-midler for finansiering av et
utvekslingsprogram mellom norske og europeiske allmennleger i spesialisering.
NFA skal fortsatt delta aktivt i Nordisk Føderasjon for General Practice, NFGP, og samarbeide
med DSAM (dansk selskap for allmennmedisin) og SFAM (svensk forening for
allmennmedisin).
NFA er eier og arrangør av Nordisk kongress i allmennmedisin i Stavanger i 2021 og skal
fortsatt arbeide tett sammen med hovedkomite og vitenskapelig komite.

Oppgaveportefølje
• NFA vil følge oppstarten av Helsefelleskap og arbeide for at det blir relevante
samarbeidsorgan som kan løse de samhandlingsoppgaver de er tiltenkt å løse.
• Oppgaveplassering og overføring må skje i tett samarbeid med fastlegene, ta hensyn til
lokale forhold og være tilpasset ressursene som følger med.
• NFA mener at oppgaver skal løses etter LEON prinsippet. Helsehjelpen skal ytes nær
pasienten med god kvalitet og tilpasset riktig omsorgsnivå. Fastlegen kjenner lokale forhold
best og vet hva som er mulig å få til.

