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Kjære medlemmer! 

 

Det siste halvåret har vært innholdsrikt for styret 

i Allmennlegeforeningen. Vi rakk akkurat å 

sluttføre alle våre innspill i trepartssamarbeidet 

om handlingsplanen før koronapandemien traff 

landet. Nok en gang viste allmennlegene hvor 

omstillingsdyktige de er, og i løpet av få dager 

var fastlegekontorene tilpasset den nye 

situasjonen med overvekt av e-konsultasjoner 

hvor mye ble håndtert på video. Vi kom oss 

gjennom denne bølgen, men alt tyder på at vi vil 

måtte leve med trusselen fra koronaviruset i lang 

tid fremover. Det har vært en krevende tid for 

dere alle, men de siste rapportene viser nå 

situasjonen er i ferd med å normalisere seg og at 

omsetningen på fastlegekontorene er tilbake på 

normalnivå. Vi krysser fingrene for at det blir en 

litt roligere sommer slik at alle får mulighet til å 

koble litt av. 

 

 

Styrene i Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen så behovet for en samlet 

strategi i covid-19 arbeidet og dannet en felles innsatsgruppe tidlig i mars hvor vi har samarbeidet 

tett om avklaringer opp mot sentrale myndigheter, og vi har sendt dere hyppige medlemsbrev med 

de siste oppdateringene. Vi har fått inn svært mange spørsmål og tilbakemeldinger som vi har 

svart ut etter beste evne. Mange av temaene har også blitt behandlet i medlemsbrevene, og det er 

laget egne råd og veiledninger som er publisert på foreningenes nettsider. Det har vært et svært 

godt samarbeid mellom styrene i foreningene med støtte fra Legeforeningen sitt sekretariat. 

Legeforeningen har også utarbeidet en egen spørsmål og svar seksjon som har vært hyppig 

besøkt. 
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Innsatsgruppa har nå trappet ned på frekvensen av nyhetsbrev, men vil også gjennom sommeren 

holde dere oppdatert når vi ser det nødvendig. 

  

For AF sin del ble det fort klart at det ville være behov for tilpasninger for kunne møte 

utfordringene. For fastlegene var det nødvendig med endringer i takstsystemet og grunnet en 

rekke avlyste kurs var det nødvendig med utvidet frist for resertifisering. Noen av de tingene vi 

raskt fikk på plass var: 

• Telefon ble godkjent for e-konsultasjonstakst 

• Mulighet for kveldstakster ved kveldsarbeid på fastlegekontoret 

• Utvidede vikarmulighet ved at vikar kan jobbe samtidig med listeinnehaver 

• Egen kveldstakst for e-konsultasjon 

• Flere nye takster for å kunne opprettholde omsetning 

• Utvidet frist for resertifisering 

  

En større utfordring var å få på plass sentrale avtaler med KS og Oslo kommune om organisering 

av smitteklinikker og avtaler for kompensasjon for leger som måtte i karantene. Det var liten vilje 

hos motparten til å forplikte seg til en sentral avtale. Det var først etter godt lokalt tillitsvalgtarbeid 

med lokale avtaler at KS snudde og gikk ut med en anbefaling til alle kommuner om å få dette på 

plass. Takk til alle dere som bidro i dette arbeidet. 

  

Telefon som erstatning for video ved e-konsultasjon virker, ikke overraskende, å ha fungert godt 

og er noe vi ønsker å videreføre. Vi ser at andelen e-konsultasjoner de siste ukene er fallende noe 

som også tyder på en normalisering, og at flere er tilbake med fysiske konsultasjoner nå som 

smittesituasjonen tillater det. Vi må bruke erfaringene den spesielle situasjonen har gitt oss og se 

hvordan vi best kan benyttet e-konsultasjoner fremover. Uansett vil det aldri kunne erstatte de 

fysiske pasientmøtene, men kan være et nyttig supplement om det brukes riktig. 

  

Verdien av fysiske møter ble ekstra tydelig i våres. Vi fikk grunnet pandemien ikke gjennomført 

noen våruke. Vårens høydepunkt ble for AF sin del erstattet av et landsrådsmøte på video. Riktig 

nok fungerte teknikken godt, og vi fikk gode diskusjoner, men det er noe helt annet å treffes, 

kunne mingle og småprate til sent på kveld. Vi håper på å kunne møtes igjen på Våruka 2021 som 

da blir fra 26. - 30. april på Fornebu. Sett det av i kalenderen allerede nå. 

  

Regjeringens handlingsplanen for allmennlegetjenesten skulle etter de første signalene vi fikk 

foreligge før vårt landsrådsmøte. Slik ble det likevel ikke. Da den først ble publisert etter vårt 

ordinære landsrådsmøte, så vi oss nødt til å innkalle til et ekstraordinært landsråd for å få 

diskutert planen med landsrådene. Dette møtet endte med at vi vedtok en resolusjon som de av 

dere som ennå ikke har lest den finner på nettsiden. 
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Det er godt å se at mye av vår politikk kan gjenfinnes i handlingsplanen, og planen er tydelig på at 

fastlegens rolle skal styrkes. Det har også vært et helt annet samarbeid opp mot departementet 

enn det som var tilfelle ved første utkastet til revidert fastlegeforskrift i 2011 og 

primærhelsemeldingen i 2015. Det er likevel ikke alle tiltakene vi er like begeistret for og 

økonomien er ikke i tråd med våre innspill. Vi mener det vil kreve tre ganger så mye som det 

regjeringen legger opp til for å sikre en bærekraftig fastlegeordning og at det haster med 

stabiliserende og rekrutterende tiltak som monner. 

  

Et tema handlingsplanen ikke går nærmere inn på er legevakt. Her skal det nedsettes en 

ekspertgruppe som skal se nærmere på fremtidig organisering. Dette arbeidet vil bli tema i 

trepartssamarbeidet fremover og vi vil være tett på. Vaktbelastning og arbeidsbetingelser på 

legevakt er noen vi har hatt fokus på, men har opplevd manglende vilje fra sentralt hold til å ta tak 

i utfordringene. 

  

Høsten 2019 ble særavtalen forhandlet, og det endte med brudd grunnet uenighet mellom 

Legeforeningen og KS om unntaket fra arbeidsmiljøloven og omfanget av legevaktsarbeid som kan 

pålegges den enkelte lege. Dette er ikke løst og vil bli tema også i årets hovedtariffoppgjør som 

normalt foregår på våren, men som i år er utsatt til høsten. Det blir en spennende høst. Også årets 

normaltariffoppgjør (forhandlingene om takstene) er utsatt til høsten og vil trolig ikke være klart 

før 1. november slik det ser ut nå. Stortinget har likevel vedtatt at egenandelene skal økes fra 1. 

juli med 6,85%, og det vil innføres uten at økonomien skal endres. Det betyr i praksis at det vil 

gjøres endringer i både refusjoner og egenandeler på enkelte takster. Egenandeler økes og 

refusjoner reduseres tilsvarende slik at det ikke vil gi endringer i inntjening for den enkelte lege. 

Legeforeningen informerer nærmere om disse endringene i egen nettsak. Normalt skjer 

egenandelsendringene samtidig med øvrige takstendringer i forbindelse med forhandlingene, men i 

år blir de behandlet hver for seg. Dagens takstsystem gjør at en slik endring av egenandelene uten 

at det samtidig tilføres økonomi er krevende og det ble derfor nødvendig å legge en egenandel på 

tidstakst 2cd for å få det til å gå opp. Alle endringer har noen uønskede effekter, men sett opp mot 

alternativet som var en større omfordeling mellom ulike takster mener vi likevel dette er den beste 

løsningen. For å gi tid til at blant annet journalsystemene skal få dette på plass trer ikke endringen 

i kraft før den 6. juli. 

  

Nytt i år er at vi har tatt i bruk videomøter for å holde tettere kontakt med 1. landsrådene og vi 

har tilrettelagt for at også de kan arrangere videomøter med de lokale tillitsvalgte. Noen er 

allerede godt i gang. Vi jobber for enda bedre tekniske løsninger for samarbeid mellom de ulike 

leddene i foreningen vår slik at vi bedre får benyttet de ressursene de tillitsvalgte utgjør. Takk for 

fine møter og mange gode innspill. 
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Gjennom sommeren vil vi oppfordre alle til å være aktive i lokale medier og sette lys på 

utfordringene med vaktbelastning og legedekning. Få gjerne fram de positive sakene også, men vi 

trenger å holde trykket oppe fram mot forhandlingene om særavtalen og legevaktsbelastning samt 

arbeidet med ytterligere styrkning av økonomien i handlingsplanen. Alle de tillitsvalgte vil få 

tilsendt materiell om dette, så dere kan kontakte dem for mer informasjon. 

Kommunikasjonsavdelingen i Legeforeningen kan også kontaktes for bistand. 

  

Som det ble opplyst om på landsrådsmøtet, går Karin Wallin i sekretariatet av med pensjon og 

hadde siste arbeidsdag 29. mai. Det er ansatt ny sekretær som begynner i august. Presentasjon 

kommer i senere medlemsbrev. En ekstra stor takk til Karin for alt du har bidratt med gjennom 

årene i AF! 

 

Styremedlem Elin Ødemark ga beskjed på 

landsrådsmøtet om at hun dessverre må trekke 

seg fra styrevervet. Vi vil takke for alt du har 

bidratt med i den tiden vi har fått sammen med 

deg. Førstevara er Kirsten Rokstad som vil ta 

over for Elin etter sommeren. 

  

Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig 

god sommer. Takk for alle innspill og bidrag. 

Bruk sommeren til å koble litt av og hente dere 

inn. Det kan bli en travel høst. 

 

   

 

GOD SOMMER! 

   

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Nils Kristian Klev 

leder Allmennlegeforeningen 

 

  

 

   

 

Om Allmennlegeforeningen 

  

Kontakt oss 

  

Styret i Allmennlegeforeningen  
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Legejobber kan nå hjelpe deg 

enda et steg videre i jakten 

på ny jobb 

  
  

Hva er viktig for deg i en ny jobb?  Er det arbeidsmiljø, faglig utvikling, lønn eller fritidsmuligheter 

som står i fokus? Legejobber kjenner arbeidsgiverne og kan hjelpe deg med å finne en jobb akkurat du 

vil trives i. 

  

Er du nysgjerrig på nye muligheter? Rådgiverne kan veilede deg og gi deg oversikt over de ulike 

arbeidsplassene innen allmennmedisin og samfunnsmedisin. 

  

Har du allerede sett deg ut en jobb? Registrer CVen din på Legejobber.no/minside og last den ned 

som PDF. Endelig kan du sende av gårde en oversiktlig CV, skreddersydd for leger! 

  

Har du spørsmål eller vil høre mer? Ta gjerne kontakt med en av Legejobbers 

rådgivere: legejobber@tidsskriftet.no, eller les mer på www.legejobber.no/tjenester 

Allmennlegeforeningen 

Akersgata 2, OSLO, 0158  

Unsubscribe - Unsubscribe Preferences 
 

   

 
 

mailto:legejobber@tidsskriftet.no
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.legejobber.no%2Ftjenester&data=02%7C01%7Ccamilla.fagerholt%40legeforeningen.no%7Ce7a0e7c8f31142578c9b08d81e836fd6%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637292897165463410&sdata=54kYlSEPsfjiWfyme%2BXZZhECusSjdcsuuqaJ%2FxcJW2Q%3D&reserved=0
%3c%25asm_preferences_raw_url%25%3e

