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Bakgrunn
Da statssekretær Robin Martin Kåss med følge var på besøk tidligere i høst (takk for sist!) lovet vi å uttale oss 

til lovforslaget, siden vi har så mange synspunkter. Flere av oss er også engasjert i ulike fora i Legeforeningen, 

så en del av de typiske fagfoerningsstandpunktene er utelatt her. Det betyr ikke at vi er uenig med foreningen, 

bare at vi tenker det holder å si det èn gang.

Høringsnotatet er massivt. Vi har ikke tenkt å lese alt, langt mindre mene noe om det. Vi beklager derfor hvis  

vi ikke har fått med oss alt. Vi konsentrerer oss om det som vedrører fastlegene (kap 16). Men først: noen 

enkeltsaker.

Navnevalg
Navnet på loven: «Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester» synes vi er tungt. Vi foreslår «Lov om 

primærhelsetjenester», som er et penere navn. Men det er andre grunner også.

Loven skal forene to deler av samme tjeneste som i dag glir stadig mer fra hverandre (kommunale 

helsetjenester og kommunale omsorgstjenester), noe samhandlingsreformen tar på alvor. Helsepersonelloven 

skal gjelde, likeså pasientrettighetsloven. Høringsnotatet beskriver hvordan noe også er sosiale tjenester, uten 

at dette tas inn i lovens tittel. For noen år siden var det vanlig å bruke begrepet pleie- og omsorgstjenester. 

Pleiebegrepet er nå borte, trolig fordi man fant det vanskelig å skille «pleie» fra «omsorg». Vi er alle 

helsearbeidere, og yter helsetjenester. Ved å beholde «omsorg» i lovtittelen bidrar man til sementering av et 

kunstig skille.

Loven er profesjonsnøytral, overordnet, og innholdsfokusert. Den beskriver tjenester og ikke aktører. Den blir 

et motstykke til Lov om spesialisthelsetjenester – ikke Lov om helseforetak. Derfor: ut med kommune-, inn med 

primær-.

Forebygging
Lovforslaget opprettholder koblingen mellom helsestasjon og skolehelsetjeneste, uten å begrunne dette. Dette 

er to vesensforskjellige tjenester som har det til felles at helsesøstre er hovedaktører. Men helsestasjon er et 

sted og ikke en funksjon. Den inneholder blant annet spebarnskontroller, som er en individrettet tjeneste med 
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sterk familiefokus, har en sterk struktur gjennom vaksinasjonsprogrammet og faste helsekontroller. Dette 

egner seg utmerket for direkte samarbeid med fastleger, gjerne samlokalisert, der fastlegen utfører 

helsekontrollene i stedet for en egen helsestasjonslege. Dette vil styrke samarbeidet mellom fastlegen og 

kommunehelsetjenesten for øvrig, og det vil gi fastlegen et godt grunnlag for senere kontakter når barnet 

søker hjelp pga sykdom. Man kan godt ta steget videre og prøve uten organisering av helsesøsters arbeid 

basert på fastlegens liste i stedet for (som nå) et geografisk område. På vårt legekontor kan vi her og nå love at 

helsesøster er velkommen til å prøve ut en slik ordning, for våre 12 000 pasienter.  

Skolehelsetjenesten har en helt annen karakter: grupperettet, systemorientert og tverrfaglig. Der er fastlegen 

et fremmedelement (unntatt kanskje som del av en ansvarsgruppe ved oppfølging av elever med store behov) 

– det kreves samfunnsmedisinsk kompetanse, inkludert miljørettet helsevern. Og hvorfor har man ikke 

foreslått en Barnehagehelsetjeneste? Nå som så godt som alle barn tilbringer opptil en tredjedel av døgnet i 

barnehagen bør man i det minste utrede behovet. Og her er det en naturlig tilknytning til skolehelsetjenesten.

For det tredje: vi ønsker en rapport til fastlegen ved avsluttet småbarnskontroll/skolestart, eller aller helst 

løpende. Vaksinasjonsdekning, vekstutvikling, og et sammendrag av helsesøsters journal. Elektronisk, 

naturligvis, direkte inn i fastlegens EPJ. Slike opplysninger er vesentlige, ikke bare ved overvekt/

livsstilssykdommer, men ved enhver henvisning til barnelege. Vaksinasjonsdata kan overføres  enkelt via 

SYSVAK til fastlegen. Og en sluttrapport fra helsesøster ved skoleslutt, som en markering av at eleven er 

voksen (16 år) i pasientrettighetssammenheng.

Intermediæravdelinger
Høringsnotatet er forbausende svakt og vagt på dette. Overføring av oppgaver fra sykehus til kommunehelse 

var vel et av de mest forhåndspubliserte tiltakene i Samhandlingsreformen, og har fått ny aktualitet i den 

pågående debatten om lokalsykehusenes oppgaver. Så sies det lite om innholdet, enda mindre om finansiering 

og ingenting om ansvarsplassering. Virkelig skuffende. Innhold, bemanning, regelverk og finansiering kan 

man sikkert bli enige om etter tautrekking og vanlig hestehandel. Men det medisinske ansvaret for 

behandlingen i en intermediæravdeling (eller hva man nå skal kalle det) må avklares. Man kan samhandle og 

samarbeide om oppgavene, men ikke om ansvaret. Det er tre muligheter:

• Sykehuslegene (men da trenger man ikke en samhandlingsreform). Sykehusene kan opprette 

«lavenergihus» med lavere bemanning og billigere drift. Da vil et være kort vei tilbake til sykehuset ved 

komplikasjoner. Fortjener vel i det minste en diskusjon?

• Fastlegen. Det finnes vel slike ordninger rundt om i verden, der flere leger visiterer og beholder ansvaret for 

sine egne pasienter. Nokså fremmed for norsk helsevesen.

• Kommunen, ved en sykehjemsavdeling. Den mest sannsynlige løsningen. Vi ser at lovforslaget beholder 

sykehjemslegen slik som i dag. En intermediæravdeling vil kreve bedre bemanning enn et vanlig sykehjem. 

Men hva med kveld og natt? Legevakt - som faktisk er den eneste referansen til dette vi kunne finne i alle de 

490 sidene – er den verst tenkelige løsningen, faglig sett. 

Dersom forslaget om intermediæravdeling er alvorlig ment kreves det fortsatt mye utredningsarbeid.
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Kapittel 16 – Fastlegen
Det synes klart at forslaget legger opp til økt arbeidsbyrde for fastlegene. Det må man vel tolke som et tegn på 

tillit. Samtidig legges det opp til endringer i fastlegeordningen som synes dels unødvendige og dels 

uforståelige. 

Bevar fastlegeordningen!
Stabil finansiering. Alle bedrifter ønsker forutsigbare rammevilkår. En omlegging til 50+35+15% betyr 

en radikal forskyvning av inntjeningsmuligheter av nyinvesteringer som f  eks nytt utstyr (EKG, blodprøver, 

spirometri osv). Alene det faktum at dette nå er foreslått vil sikkert fryse investeringsviljen hos mange fastleger. 

Økt per-capita tilskudd vil stimulere til lange lister (med helst friske pasienter), og lave prosedyretakster vil 

føre til hyppigere henvisninger til spesialister og investeringsvegring. De lange listene vil også vanskeliggjøre 

rekruttering, i alle fall i kommuner med stabil legedekning (egen erfaring). Dette i motsetning til alle signalene 

i Samhandlingsreformen om at vi trenger flere fastleger.

Faglig uavhengig av kommunen. Dagens forhold til kommunen fungerer bra. Kommunen engasjerer 

seg ved oppretting og overdragelse av hjemler, i forhold til lokaler, åpningstider, tilgjengelighet osv, og 

kommunale bistillinger. Vi har ingen tro på at kommunen kan målstyre oss noe bedre enn vi gjør selv. Se bare 

på den mye omtalte sykehjemskrisen den siste tiden – all verdens IPLOS har altså ikke klart å forutsi et akutt 

behov for en regjeringsmilliard. Dessuten har ikke kommunen kompetanse til å styre fastlegene i faglige 

spørsmål. Kommuneoverlegen er en utdøende rase (jf  kap 15.3) og hans status i kommunen foreslås 

ytterligere svekket i den nye loven. I stedet for kontroll og styring bør man utvikle Allmennlegeutvalget og 

Samarbeidsutvalget, som i dag har få obligatoriske oppgaver og ingen formell myndighet.

Enhetlig innhold. Det var et lykkelig grep å legge administreringen av listene til en statlig instans i stedet 

for den enkelte kommune. Kommunene bør ikke få anledning til å belønne/straffe enkeltleger økonomisk. 

Igjen: forutsigbarhet i rammevilkår. Fastlegeordningen er lik over hele landet; det bør den fortsatt være.

Proaktivt forebyggende
Vi har ikke tro på dette. For det første fordi det rokker ved grunnmuren i almenpraksis, nemlig at pasienten 

søker legen, ikke omvendt. Som fastlege tilstreber vi en sterk pasientrolle. «Proaktivt forebyggende 

helsearbeid» slår bena under dette, ved å understreke legens ekspertrolle og pasientens underdanighet: 

resultatet blir at pasientrollen svekkes.

For det andre er vi ikke overbevist om kunnskapsgrunnlaget. Norsk helsevesen har allerede noen få 

forebyggende programmer (livmorhalskreft, brystkreft, barnevaksinasjonsprogrammet) og det finnes kanskje 

noen flere som kunne settes i gang. De må i så fall underbygges solid og uomtvistelig først.  Hvis man 

innkaller risikanter til lettvint fundert helsekontroll tror vi helt sikkert at de friskeste kommer, mens 

høyrisikantene blir hjemme. Da vil vi kaste bort ressursene, og man oppnår i alle fall ikke å utjevne sosiale 

forskjeller i helse. Dessuten vil det helt sikkert vise seg i ettertid at helsekontrollen i noen tilfeller var uten 

betydning for helsen, eller i verste fall skadelig (jf  siste om mammografi, som et eksempel). Da vil man også 

miste troverdighet (et annet eksempel: vi merker en vesentlig reduksjon i etterspørsel etter influensavaksiner i 

år, den åpenbare forklaringen er at vi overdrev risikoen for pandemisk influensa i fjor).
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For det tredje vil en overdreven (tilpliktet) fokus på forebyggende programmer ta mye tid i konsultasjonen – 

tid som vil heller bør bruke på pasientens helseplager (jf  Hetlevik et al, Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:2218-20). 

De fleste fastleger har allerede oppmerksomheten festet på sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak 

der dette faller seg naturlig i konsultasjonen, og setter inn støtet når anledningen byr seg. La oss få fortsette 

med det.

Pasientsikkerhet og kvalitet
Høringsnotatets oppsummering er uproblematisk. For fastlegenes del må man være klar over at vi ikke har så 

store systemer. Det er kort vei fra topp til bunn organisatorisk, og hverdagen preges av enkeltmøter med 

pasienter – ikke store hierarkier og lange behandlingsforløp. Arbeid med pasientsikkerhet og 

behandlingskvalitet preges naturligvis av dette, og det er viktig at den nye loven og forskriften tar dette inn 

over seg. Funksjons- og kvalitetskrav må være få, enkle, robuste og treffsikre. Og lokalt forankrede –  vi ønsker 

primært ikke å levere data til sentrale registre, forskning og styringsstatistikk. NOKLUS kan tjene som et godt 

eksempel, som fungerer utmerket i dag.

Pasientsikkerhet for oss dreier seg for tiden mye om informasjonssikkerhet, og gode IKT-løsninger. 

Medikamenthåndtering er et svakt punkt, og vi er fullt klar over at dagens situasjon har mangler. Vi tror det 

er et betydelig forbedringspotensiale i bedre IKT-løsninger  og samhandling.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten la nylig fram rapporten Vurdering av elmenter som kan inngå i 

et nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten. Vi liker konklusjonene fra rapporten.  Vi kan legge til at 

RMS har gjennomført et lokalt kvalitetsarbeid, en brukerundersøkelse (Inger Lyngstad, Utposten, 6/2008). 

Vi syntes dette var svært nyttig, og undersøkelsen har ført til endringer i vår praksis. Blant annet lå den til 

grunn for vår beslutning om å innføre Time Samme Dag. Det må imidlertid presiseres at vi var avhengig av 

ekstern økonomisk støtte for å gjennomføre undersøkelsen. Kvalitet koster.

Elektronisk samhandling
De foreslåtte tiltak i høringsnotatet støttes. Vi ser IKT generelt og EPJ isærdeleshet som de viktigste redskaper 

for pasientsikkerhet og kvalitet.

 Vi trodde i sin tid at innføringen av helsenettet markerte starten på elektronisk samhandling. Dessverre har 

den elektroniske motorveien fortsatt mange ledige filer, for å si det sånn. Vi har hørt mange løfter og sett 

mange halvferdige prosjekter. Vi har også opplevd at andre aktører i helsevesenet har fått prioritert sine 

ønsker foran våre i utviklingen av EPJ-systemene, for eksempel i den famøse diskett-affæren1. RMS 

samhandler nå med alle våre primære sykehus på henvisning og epikriser, og dette er en stor effektivisering. 

Vi håper virkelig at de pågående prosesser med Meldingsløftet, ELIN-k, eResept og kjernejournal vil bli fulgt 

opp helt ut til sluttbrukerne – her er høringsnotatet skuffende svakt. Vi finner ingen føringer for kommunene 

til å ta i bruk f  eks ELIK-k. En god idè er ikke god før den er satt ut i livet.

Vi ser det slik at fastlegens EPJ-system fortjener en mer sentral rolle enn den har fått. Legene ved RMS har 

brukt EPJ siden 1988, og vi hevder ubeskjedent at vi vet litt om dette. Vi synes å se tegn til at mye 

tilleggsfunksjonalitet (les: «samhandling») krever at man logger seg på en eller annen portal på nettet, med 

RMS	

Høringsuttalelse 4

1 Vi ble pålagt å levere refusjonskrav til HELFO over helsenettet. Men fastlegelisten sendes fortsatt fra HELFO til oss på 

diskett. De hevder at det ikke har vært «etterspørsel» etter dette. Vås.
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ymse PIN og kort og passord. Dette må det bli slutt på. Vi vil ha funksjonaliteten inn i vår EPJ. Et nylig 

skrekkeksempel er NISSY, som dessverre ikke kommer til å bli brukt i sin nåværende forfatning. 

Kjernejournal vil lide samme skjebne hvis den ikke blir fullintegrert i EPJ.

Og enda mer: vi synes fastlegenes EPJ fortjener å bli fylt av mer informasjon. I diskusjonen om samhandling 

virker det som om de fleste ønsker data fra fastlegens journal – styringsdata til kommunen, diagnoser til 

helseregisterne, måloppnåelse til politikerne, redigert medikamentliste til omtrent alle osv. Men samhandling 

må gå begge veier. Fastlegeforskriften fastslår faktisk fastlegens rolle som koordinator, ikke dataleverandør – jf  

§7 merknader: 

Fa&le!n har videre ansvaret for planlegging og koor#ne"ng av 

in#vi(e)et forebyg!nde arbeid, undersøkelse og behandling. 

Fa&le!n har dessuten ansvaret for personens j*rnal med 

o+date"ng av sykeh,to"e og bruk av le!midler. 

Vår forståelse av dette er at andre instanser i helsevesenet har plikt til å avlevere opplysninger som kan være 

av betydning for pasientens helse eller sykdom, nå og i framtiden. Da må datastrømmen snus. Vi er klar over 

at dette ikke praktiseres i dag. Så dette blir et innspill til ny fastlegeforskrift: Hva menes med denne 

merknaden? Hvordan skal fastlegen kunne ivareta sin plikt til å oppdatere sykehistorie dersom andre ikke har 

plikt til å melde? Her er en liste over noen instanser vi i dag ikke hører fra (eller bare i beskjeden grad):

• SYSVAK/folkehelseinstituttet 

• epikrise fra Helsestasjon for ungdom

• Avsluttende rapport fra helsestasjon og skolehelsetjeneste

• Bedriftshelsetjeneste

• Institusjoner innen rusomsorgen

• BUP, ofte

• NAV, rapport fra spesialister og funksjonsvurderinger – både medisinsk og yrkesrelatert

• privatpraktiserende spesialister og klinikker uten avtale (der pasienten behandles uten henvisning)

• fengselshelsetjeneste

• 3dje-linjesykehus (ofte henvist fra lokalsykehus)

• blodprøvesvar, røntgenresultater rekvirert av andre

• kommunale tjenester (korttidsopphold sykehjem, kommunal psykiatri mv)

Det er klart at en slik koordinatorfunksjon vil stille økte krav til fastlegenes EPJ-systemer. Det mest følbare i 

praksis er kanskje struktur (at ulike elementer i EPJ må kunne gjenkjennes på tvers av systemer, f  eks adresser, 

medikamenter osv), elektronisk kommunikasjon, og rtt og slett den jevnt økende datamengden. Noen av 

legene ved RMS har engasjert seg i Norsk forening for almenmedisins referansegruppe for EPJ. Gruppen har 

laget et dokument med flere krav til forbedringer - EPJ-løftet.
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