
Til Helse og «omsorgsdepartementet».

Noen innspill til høringsnotatet om fastleger bør få adgang til å reservere fra deler av de oppgavene

som tilligger fastlegestillingene.

Jeg må for det første si at jeg ble mer enn forskrekket da avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og

Kristelig Folkeparti om dette ble kunngjort. Det var svært overraskende at Erna og Siv har så dårlig

innsikt i hva som rører seg på grasrota i Norge. Var det valgseierrusen som tok overhånd? Her har de

snakket og snakket om fornuftig bruk av våre skattepenger og det første de gjør er å sette i gang noe

så unødvendig og ressurskrevende som denne saken! Det er utrolig langt mellom teori og praksis

her!

Høringsnotatet er kaldt. Der pasienten burde stå i «fokus», er det nå plutselig legen som står

«fokus». For meg blir det å snu ting fullstendig på hodet! Det virker som om man legger til grunn at

alle som velger abort, har et annet valg eller burde ha gjort mer for å unngå å bli gravide. Man

unnlater også å omtale at dette valget for de fleste pasientene ikke er noe lett valg. Da bør ikke

helsevesenets bidrag være å legge sten til byrden! Der bør de bli møtt med respekt og saklighet!

Nå er det nestiså vi kjenner gufset fra Næssa og kumpaner gjennom høringsnotatet.

Høringsnotatet er svært overfladisk og ensidig. Det er hensynet til legen opp og i mente. Pasientene

er det visst ikke så farlig med. Overskriften gir et klart varsel om dette. Der forsøker man å skjule hva

det virkelig dreier seg om:

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og i

pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi

forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleger og

rett til å skifte fastlege ved reservasjon)

og i forskrift om pasient- og brukerrettigheter i

fastlegeordningen (forskrift 29. august 2012 nr. 843).

Når det er pasient- og brukerrettighetsloven som skal endres, burde det som står i parentes vært

formulert annerledes. Legene er i denne sammenheng tjenesteytere —ikke  pasienter og ikke

brukere. Da burde vel beskrivelsen vært: «hjemmelen til å ta fra pasientene og brukerne retten til å

få henvisning til abort av fastlegen sin dersom fastlegen velger å påberope seg samvittighetskvaler».

Forslaget som er på høring er dessuten mot lovens formålsparagraf!

§ 1-1 Formal



Lovens formal er å bidra til å sikre befolkningen hk tilgang pa tjenester av god kvahtet

ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten.

Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og

helse- og omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte

pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd.

Konsekvensutredningen er alt for snever. Den tar for eksempel ikke opp om det at en yrkesgruppe får

mulighet til å reservere seg mot visse oppgaver; som tilligger den stillingen de helt frivillig [for legene

som vil reservere segpå falske premisser] har søkt på og fått, kan få betydning på andre områder. For

eksempel har dere uttalt at dere vil øke utsendelsen av asylsøkere. Hva hvis de som innenfor sine

arbeidsoppgaver har gjennomføringsansvar for dette, sier at de av samvittighetsgrunner ikke kan

sende barn til den totale uvisse i hjemlandet. Jeg mener det ville være større grunn å ta disse på alvor

enn legene som ønsker seg reservasjonsrett! Jeg tror nemlig ikke at fostre som blir fjernet blir utsatt

for lidelse. Det er det imidlertid meget stor sjanse for at barn og for så vidt også voksne som dere vil

sende ut av landet kan bli.

Jeg savner også en grundigere omtale av konsekvensene for pasientrettighetene. Jeg tenker da på

formålsparagrafen i Lov om Kommunale helse- og omsorgstjenester mv.

2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til
likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,

4. sikre tienestetilbudets kvahtet og et likeverdig tjenestetilbud,
sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tils;tendelig for pasient og bruker, samt
sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes beh
sikre at tjenestetilbudet threttelegges med respekt for  den enkeltes integntet og
yerdiglie.t og
bidra til at ressursene utnyttes best muh

Ingen av de markerte punktene blir ivaretatt ved det forslaget dere har sendt ut på høringl

Videre mener jeg forslaget ikke ivaretar innholdet i § 4-1 bokstav a og b.

§ 4-1.Forsvarlighet

Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarhge.

Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:

den enkelte pasient eller bruker gis etpuielli og koordinethelse- og
omsorgstjenestetilbud,
den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestethbud,

Jeg savner også skikkelig vurdering av forholdet til hensikten med fastlegeordningen, som slik jeg har

oppfattet denfer opprettet for at vi skulle få en lege å forholde oss til og at denne skulle kjenne oss

og vårt helseforhold. Konsekvensutredningen mangler en gjennomgang av de ulemper forslaget kan

innebære for de som  tvinges til å skifte fastlege i en svært sårbar og vanskelig situasjon. Dessuten

har dere ikke tatt med den ekstra ressursbruken som det vil medføre både for pasient og

helsetjeneste i og med at den nye legen vel må bruke ekstra ressurser på å få oversikt over den nye



pasientens helseforhold. En lege som vedkommende ikke kjenner skal plutselig begynne å veilede og

muligens hjelpe pasienten til å ta et for henne riktig valg. De fleste som velger abort tviler seg vel

fram til valget og da kan det være greit å få en veiledningssamtale med en nøytral samtalepartner.

Det siste man ønsker er å måtte gå «kannossagang».

Når en leser høringsnotatet så virker det nesten som om det er legen som er den svake parten. Det

er ikke riktig,og det burde kommet mye, mye tydligere fram i notatet at det er kvinnen som plutselig

oppdager at hun er uønsket gravid og i en slik situasjon at hun opplever det som vanskelig å skulle

påta seg ansvar for et barn, som er den svake parten og som først og fremst skal hensyntas og

ivaretas. Fristene for når abort skal gjennomføres er dessuten korte, så det vil sikkert oppleves som

stressende å måtte gå til en annen lege som ikke kjenner vedkommende og vedkommendes

helseforhold. Det har dere heller ikke omtalt.

Selv om man kan henvende seg rett på sykehuset, og få gjennomført inngrepet uten fastlegens

bistand, vil det vel bli litt ekkelt å komme dit igjen etterpå når en vet at fastlegen ikke ville henvise.

Jeg savner også litt mer grundig redegjørelse for hvorfor det er så plagsomt for enkelte leger å

henvise  pasienten videre til abortinngrepet som pasienten har  lovhjemmel til å få

gjennomført? De skal jo ikke selv utføre inngrepet. De vet også at pasienten kan få det

gjennomført enten fastlegen henviser eller ikke! Jeg må tilstå at jeg har store problemer med

å forstå sarnvittighetskvalene til disse legene. Det at de skal kunne henvise til en annen

fastlege som så henviser til de som skal utføre inngrepet, er jo ikke annet enn tull og tøys.

Resultatet blir jo akkurat det samme som om de henviser direkte med en gang og det vet de

godt!!!

Etter alt snakket om effektivisering av offentlig sektor og ikke minst helsevesenet, og snakket

om bedre og mer fornuftig bruk av skatteyternes penger, hadde jeg virkelig ikke trodd at

høyresiden vine foreslå en så unødvendig ordning. Bare høringssaken krever betydelige

ressurser i ulike offentlige etater og i ulike foreninger.
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