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Epost fra Vadsø kommune
Jeg viser til høring sendt ut 12. april 2019. Jeg ønsker å besvare den delen som omhandler endringer i forskrift
om trygderefusjon for leger m.v. Jeg viser her til punkt 6.3 på side 23 i høringsnotatet.
Dere foreslår endringer i §1 punkt 1 og 3, hvor man ønsker å ta vekk kravet for leger som tiltrer i vikariater av
angitte lengder. Jeg ber om at dere setter begge punktene til 1år istedenfor at punkt 3 vedrørende legevakt
settes til 2 måneder.
Begrunnelse
I distriktsnorge er vi ofte avhengig av leger i vikariater av inntil 1 år, både innenfor fastlegetjenesten og på
legevakt. Dette pga store utfordringer med rekruttering til primærhelsetjenesten. Vikarene vi bruker i
kommunene er for det meste kjente vikarer med lang erfaring i kommunen. De er stabile og trygge, godt kjent
med omgivelser, pasienter og kolleger. Det er disse vikarene som bidrar til en trygg og sikker
primærhelsetjeneste sammen med fastlegene, ikke korttidsvikarer fra vikarbyrå, som kommer i 2-3 uker og så
drar igjen. Og slik er det også om disse korttidsvikarene oppfyller kravene til LIS1 e.l.
Dere bør bidra til at eventuelle vikarer blir værende over lengre tid når det først er behov for vikarer. Det gir en
bedre pasientbehandling og oppfølging enn de korte og ukjente vikariatene. For fastlegene innebærer også de
lange, kjente vikarene, mindre etterarbeid, i motsetning til de korte og ukjente vikarene som etterlater seg
pasienter uten oppfølging og av og til med begrenset kvalitet på utført arbeidet.
Kvalitet er ikke alltid ensbetydende med gjennomført turnustid/LIS1, men med stabilitet over tid og tidligere
kjennskap til kommunene.
To forskjellige lengder på disse vikariatene vil også bidra til ytterligere unødvendig komplisering av regelverket.
Konklusjon
Jeg ber om at dere setter begge disse punktene til vikariater på inntil 1 år.
På forhånd takk.
Med vennlig hilsen
Britt Larsen Mehmi
Kommuneoverlege i Vadsø
Tlf 92096002
Epost britt.larsen.mehmi@vadso.kommune.no
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