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Hovedutvalg for helse og sosials behandling og vedtak i møte den 
15.03.2012 

Rådmannens innstilling: 
As kommunes høringssvar på revidert fastlegeforskrift er som det fremkommer av 
denne sak. 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 15.03.2012: 
KS-notat til høringen og innspill fra fastlegene i As var utsendt på epost til HHS
medlemmene før møtet. Eldrerådet ga enstemmig tilslutning til rådmannens 
innstilling. Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse i saken ble forelagt leder 
for hovedutvalget, jf. vedlegg til protokoll. 

Anne Odenmarck (A) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 

Votering: 
Arbeiderpartiets endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 15.03.2012: 
1. As kommune er enig i at fastlegene er sentrale for å nå målene i 
samhandlingsreformen, og deler målene om å satse på forebygging, sikre kvaliteten 
på tjenestene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

2. As kommune er kjent med kritiske merknader til utkastet til forskrift fra en rekke 
hold når det gjelder detaljeringsgraden i forskriftsutkastet og forskriftens detaljstyring 
av legenes arbeidsdag. 
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3. As kommune tilrår at departementet - før endelig forskrift fastsettes - drøfter 
utkastet i nært trekantsamarbeid mellom Departement, KS og Legeforeningen. A 
detaljregulere en virksomhet i forskriftsform åpner for sanksjonsmuligheter det er 
vanskelig å leve med i allmennpraksis. En videreutvikling av fastlegeordningen må 
etter As kommunes oppfatning funderes på samarbeid og balanse mellom partene. 

4. As kommune er av den oppfatning at utkastet til forskrift vil velte nye kostnader 
over på kommunene. As kommune motsetter seg at staten vedtar nye merkostnader 
for kommunene med mindre kommunene kompenseres fullt ut for dette. 

Rett utskrift Utskrift av møtebok sendes til: 
bekreftes, HOD 

::Z32t,., Kopi av utskrift av møtebok sendes til: 

~ n Einbu 
k nsulent 
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Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling og vedtak i 
møte den 13.03.2012 

Rådmannens innstilling: 
As kommunes høringssvar på revidert fastlegeforskrift er som det fremkommer av 
denne sak. 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 13.03.2012: 
Uttalelse av 16.03.2012 fra allmennlegeutvalget i As ble lagt frem i møtet. 
jf. 11/4133-2. 

Rådet drøftet seg frem til følgende forslag: Tilsvarer rådets uttalelse. 

Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 13~03.2012 : 
Kommunalt råd for funksjonshemmede slutter seg til rådmannens innstilling. 
hovedsakelig: 

As kommune er enig i at fastlegene er sentrale for å nå målene i samhandlings
reformen, og deler målene om å satse på forebygging, sikre kvaliteten på tjenestene 
og integrere fastlegene bedre i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Det er grunn til å uttrykke betenkninger rundt følgende punkter i høringsnotatet om 
revidert fastlegeforskrift: 

1. Summen av de foreslåtte endringene og kravene til fastlegene blir 
omfattende, og dette kan svekke fastlegeordningen blant annet knyttet til 
tilgjengelighet til fastlegen, kontinuitet i pasient-legekontakten og 
forutsigbarhet, planlegging og medisinskfaglige prioriteringsmuligheter for 
fastlegen. 

2. Det bør derfor gjøres en prioritering blant de foreslåtte endringene i forskriften. 
Tiltak rettet mot pasientgrupper som har behov for fastlegeljenester, men som 
i liten grad benytter dem, bør prioriteres. Dette innebærer støtte til forslagene 
om oppsøkende virksomhet og hjemmebesøk. Selv om kravet til øyeblikkelig 
hjelp på dagtid isolert sett er et viktig tiltak, støttes derfor ikke dette. 
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3, De foreslåtte endringene vil gi kommunene et større oppfølgingsarbeid, med 
tilhørende økonomiske konsel(Venser som bør kompenseres, 

Kommunalt råd for funksjonshemmede tilføyer følgende punkt: 
4, Det er viktig at fasIlegene sikres nok ressurser til å følge opp svake 

pasientgrupper med spesielle behov, 

Rett utskrift bekreftes, 
As, 15,03.2012 

, ~t,}j, !J;llltJ4"OY 
Vibeke 8erg$~(d 
Førstekonsulent 
Polilisk sekretariat 
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