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AKTUELT I FORENINGEN   

Høy brukertilfredshet 
hos allmennleger1208–9

– Vi etterspørres av stadig flere og opplever en høy brukertilfredshet. Vi har et 
flott fag, sa leder Jan Emil Kristoffersen da han åpnet Allmennlegeforeningens 
landsrådsmøte 10. april i år.

Det var trangt om plassen da 140 tillits-
valgte benket seg på Seilet hotell i Molde. 
Lederen brukte deler av sin åpningstale til 
å ta opp den situasjonen allmennlegene 
opplever, nemlig at stadig flere helse-
grupper gis anledning til å sykmelde og 
henvise. – Dette skaper utfordringer 
i fastlegenes hverdag og svekker den 
koordinerende rolle vi skulle ha. Vi må ta 
stilling til hvor lenge vi skal rydde opp etter 
andre og verne om den portnerrolle vi har 
og som ingen andre vil ha og kan ha, sa han. 
Kristoffersen avla også legevaktorganise-
ring en visitt. – Må det en dramatisk krise 
til før legevaktorganiseringen blir bedre. 
Hva må til før myndighetene ser at det må 
en forandring til for å sikre befolkningen 
gode helsetjenester på legevakt og levelige 
forhold for legene? spurte han.

Omfattende virksomhet i foreningen
Årsmeldingen viser stor bredde i saker som 
foreningen involverer seg i og avspeiler den 
kompleksitet helsevesenet har. Allmenn-
legeforeningen er en viktig bidragsyter 
i høringsarbeidet internt i Legeforeningen 
og avga i fjor høringssvar på så ulike 
områder som helhetlig regelverk for petro-
leumsvirksomheten til havs og på enkelte 
landanlegg til implementering av EU-
direktiv 2005/36/EF om godkjenning av 
yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell 
i norsk rett. Totalt avga foreningen 58 
høringssvar i 2007. Foreningen hadde 

per 31.12. 2007  4 716 medlemmer og 
27 assosierte medlemmer. Kommunika-
sjonsformen til medlemmene er nettsidene 
og nyhetsbrev. Alle høringsuttalelser, styre-
referater, medlemsbrev ligger på nettsidene 
og det benyttes elektroniske brev til de vel 
3 000 medlemmene med e-postadresser. De 
som ikke har, mottar brev med henvisning 
til at fullstendig tekst kan leses på nettet.

Fastlegen.no

Allmennlegeforeningens landsrådsmøte 
vedtok at det skal utredes en publikums-
rettet nettside, kalt fastlegen.no. Foreningen 
har kjøpt dette domenet. Hensikten er å gi 
faktainformasjon om fastlegeordningen, 
skape et felles digitalt uttrykk for allmenn-
legene og å gi befolkningen vitenskapelig 
dokumentert kunnskap om sykdommer og 
lidelser. – Det er viktig at nettsiden kan 
bringe faktainformasjon om hvordan man 
bruker fastlegen, hva fastleger tilbyr og at 
den skal være den naturlige informasjons-
banken for våre pasienter, sier Kristof-

1208
Landsrådet i Allmennlegeforenin-
gen behandlet mange viktige saker 
og gjorde en rekke vedtak.

Ikke plikt til vikardekning
Gunnar Ramstad, Hordaland ønsket reali-
tetsbehandlet et forslag om at landsrådet 
ber styret vurdere å forhandle frem en plikt 
for fastlegen til vikardekning ved fravær 
knyttet til bistillinger. En slik plikt må følges 
av en rett til å benytte vikar, og den økte for-
pliktelsen legekontoret ved dette tar på seg 
må kompenseres økonomisk tilsvarende. 
Forslaget falt.

Deleliste fra 55 år
Ramstad fremmet også et forslag om at 
landsrådet ber styret arbeide for senkning 
av aldersgrense for å kunne inngå avtale 
om deleliste fra 60 til 55 år. Dette ble 
vedtatt oversendt til styret.

Fjerner aldersgrense
Bjarte Sørensen fremmet forslag om at 
landsrådet ber styret arbeide for å fjerne 
aldersgrensen for å kunne inngå avtale om 
deleliste. Forslaget ble vedtatt oversendt.

Elektronisk melding 
av bivirkninger
Bivirkningsrapporteringer av legemidler 
fra fastlegene i Norge er veldig lav. Dette 
bl.a. fordi det medfører mye ekstraarbeid 
slik rutinene er i dag. Landsrådet vedtok 
følgende: Landsrådet ber styret arbeide for 
elektronisk melding av bivirkninger over 
Helsenettet med egen honorering for dette.

Tidkrevende kontroll
Sissel Holmen, Hordaland, fremmet for-
slag om kontroll av blåresepter. Ved tidkre-
vende tilbakemeldinger bør det gis økono-
misk kompensasjon fra RTV. Forslaget ble 
oversendt til styret.

Egen takst
Landsrådet vedtok å be styret arbeide for 
(fremforhandle) egen takst (ny takst 1RP) 
i forbindelse med førstegangs forskrivning 
av blåresept etter de nye Blårev-reglene.

PKO beholder navnet
Odd Kvamme, Stord foreslo at «Praksis-
konsulentordningen» bytter navn til 
«Legenes samarbeidsordning». Forslaget 
ble ikke vedtatt.

Hva er et fullt legeårsverk i FLO?
Sigurd Hortemo fremmet forslag om at 
landsrådet ber styret gjøre en ny vurdering/
normering av hvor mange pasienter som 
ansees å utgjøre et fullt legeårsverk 
i fastlegeordningen. Landsrådet ber styret 
arbeide for en omlegging av basistilskuddet 
der basistilskuddet heves vesentlig opp til 
normert antall pasienter og reduseres 
vesentlig for pasienter utover dette.
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