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Arbeidsprogram for Norsk forening for 
allmennmedisin 2017-2019 

 

NFA skal beskrive og fremme kvaliteten i norsk allmennpraksis. 
NFA skal arbeide for å styrke kvaliteten i norsk primærmedisin, både i fastlegepraksis, på 
legevakt og i kommunale institusjoner. NFA vil bidra til at kvalitet blir målt, evaluert og 
utviklet på en relevant måte. 
 
NFA ønsker at SKIL skal utvikle seg til et nasjonalt senter for kvalitet. Vi vil arbeide for at 
senteret får sikker finansiering og at senterets tilbud tas i bruk av alle leger i 
primærhelsetjenesten. 
 

NFA skal arbeide for bedre samhandling og entydig oppgavefordeling 
mellom aktørene i helsetjenesten 
Etter samhandlingsreformens innføring fra 2012 har man sett en betydelig overføring av oppgaver fra 
spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten uten at det er tilført tilstrekkelige ressurser til 
primærhelsetjenesten. Både faglig og økonomisk er det grunn til å overføre oppgaver slik at man på 
best måte kan ta seg av flere i primærhelsetjenesten. Dette krever at primærhelsetjenesten styrkes. 
Oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten kan ikke være en ensidig 
prosess med pålegg fra spesialisthelsetjenesten; primærhelsetjenesten må være med og godkjenne 
overføringen av oppgaver. 
 
NFA vil være med å definere primærhelsetjenestens oppgaver i fremtiden. NFA vil arbeide med 
nasjonale aktører i spesialisthelsetjenesten for å få etablert lokale prosesser og strukturer for 
oppgave- og ansvars fordeling. Styret vil arbeide sammen med vår faggruppe for samhandling for å 
opprette lokale samarbeidsorganer der leger i førstelinjetjenesten samarbeider med leger i 
andrelinjetjenesten om oppgave- og ansvarsfordeling. Vi vil arbeide for at kommunene skal ta initiativ 
og ledelse i dette arbeidet. NFA vil arbeide for at utredning i regi av forsikringsselskaper fjernes fra 
fastlegenes oppgaver. 
 

NFA skal arbeide for at utviklingen av digital medisin skjer etter 
pasientenes behov. 
Begrepet "digital helse" har flere betydninger og omhandler alt fra nye kommunikasjonsmåter som 
videokonsultasjon, medisinskfaglig beslutningsstøtte og journalløsninger til nye diagnostiske verktøy. 
De teknologiske nyvinningene møtes i skjæringspunktet mellom medisinsk kunnskap, etikk, politikk 
og jus. Fordi utviklingen skjer så raskt i dette feltet, krever det særskilte krav til vår profesjons 
oppmerksomhet. 
 
NFA vil jobbe for at allmennmedisinen fortsatt skal være ledende i det norske helsevesenet i å utvikle 
og ta i bruk digitale tjenester. NFA vil jobbe for at nye digitale løsninger (inkludert avstandsoppfølging 
og selvhjelpsløsninger) skal bli gode verktøy i primærhelsetjenesten, styrke lege-pasient relasjonen og 
ivareta viktige prinsipper for en god fastlegerolle. Digitale løsninger kan ha utilsiktet uønskede 
effekter, NFA vil jobbe særlig for at digitale løsninger kommer hele befolkningen til gode og at de 
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løsninger som tas i bruk, dokumenteres på samme måte som annen teknologi som brukes i 
helsetjenesten.  
 

NFA skal arbeide for å motvirke sosial ulikhet i helse 
Sosial ulikhet er et økende problem. Allmennleger har, med sin innsikt i sammenhengen mellom 
sosiale forhold og helse, gode forutsetninger for å gi råd om hvordan lokalsamfunnet og 
helsetjenesten kan videreutvikles for å forebygge helseproblemer. En god primærhelsetjeneste er i 
seg selv sosialt utjevnende. 
 
NFA vil arbeide for å legge til rette for et samfunnsmedisinsk engasjement blant fastleger og gi råd til 
helsemyndighetene om tiltak som kan utjevne sosiale helseforskjeller. Primærhelsetjenesten bør 
strekke seg ut mot sårbare grupper som ikke selv etterspør hjelp, for å sikre pasienter lik tilgang til 
helsehjelp, uavhengig av sosioøkonomiske livsbetingelser. NFA skal arbeide for at det ikke skal være 
økonomiske barrierer for å søke helsehjelp. Vi vil blant annet arbeide for å fjerne egenbetaling for 
ungdom og svake pasientgrupper. Populasjonsansvaret medfører at fastlegene må sørge for å gi 
mest til dem som har størst behov. Fastlegen skal også bidra til at spesialisthelsetjenester prioriteres 
til dem som har størst behov. NFA vil arbeide for å øke kunnskapen om - og mulighetene for - 
rettferdig fordeling av helseressursene. 
 
Røyking som folkehelseproblem og årsak til tidlig død er en risikofaktor som er sosialt skjevfordelt og 
bidrar til å forsterke sosial ulikhet i helse. NFA vil fortsette å jobbe for en utfasing av tobakk, slik at 
oppvoksende generasjon blir røykfri. NFA vil også arbeide for at fastleger utfra sin kjennskap til 
pasientene bruker sin mulighet til individuell veiledning for å hjelpe pasienter å slutte med tobakk. 
 
 
 

NFA skal arbeide for å styrke det offentlige helsevesenet. 
Tillit og solidaritet er grunnverdier i samfunnet. Et offentlig finansiert helsevesen med lik tilgang for 
alle landets innbyggere gir bedre folkehelse. Helsevesenets mål må være å ta vare på folkehelsen og 
å gi nødvendig hjelp til syke. Vi mener at helsetjenester ikke skal markedsføres som en vare. 
Helsetjenester er ikke produksjon, konkurranseutsettelse av helsetjenester fremmer ikke tillit og 
ivaretar ikke de svakeste sine behov. 
 
NFA skal arbeide for at fellesskapets ressurser ikke overføres fra det offentlige helsevesenet til private 
aktører. NFA vil støtte legeforeningens «Kloke valg» kampanje. NFA skal arbeide for at befolkningen 
gjør informerte valg og vil bekjempe fragmentering og sosial ulikhet i helsetilbud. Vi vil arbeide for at 
aktører som er motivert av profitt ikke skal underminere tilliten mellom helsevesenet og befolkningen. 
Vi vil arbeide med å tydeliggjøre oppgavene og ansvaret for det offentlige helsevesenet. 
Fysisk inaktivitet er utbredt i det moderne samfunn og særlig i sosialt og helsemessig belastede 
grupper. NFA skal ha oppmerksomhet på den gunstige effekten av  aktivitet, både i individuell 
rådgivning til pasienter og i påvirkning av samfunnsrettede tiltak. 
 

NFA skal arbeide med å utvikle fremtidens legekontor 
Vi vil jobbe for bedre digitale kommunikasjonsløsninger. Vi vil særlig utrede alternativer for hvordan 
videokonsultasjoner kan tas i bruk hos fastlegene på en trygg og god måte. NFA ønsker bredde i 
digitale løsninger. Det skal være muligheter for moderne digitale kommunikasjonsløsninger, på linje 
med mer tradisjonelle kommunikasjonsløsninger som telefon etc. NFA ønsker å påvirke at digitale 
kommunikasjonsløsninger kommer på plass mellom alle samarbeidsparter, inkludert sykehus, 
helsestasjon, skolehelsetjeneste, fysioterapeuter, NAV og private spesialister. NFA vil arbeide for godt 
tverrfaglig samarbeid med høy kvalitet internt på legesentrene og i kommunene 


