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Følgende vedtak ble fattet: 

Høringsuttalelsen ble tatt til orientering. 

Vedlegg: Høringsuttalelse fra Askim kommune 

ASKIM KOMMUNE Servicetorg 69 81 91 00 

Besøksadresse: 
Rådhuset, 1. etg. 
Kirkegt. 5 

Postadresse: 
Postboks C, 
1801 Askim 
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69880650 

Bankgiro: 
1100 07 00284 

E-post adresse: postmottak@askim.kommune.no 

Bankgiro skatt: 
63450601243 



SAK 32/12 

REVIDERT FASTLEGEFORSKRIFT - HØRINGSUTTALELSE FRA ASKIM KOMMUNE 

Forslag til revidert fastlegeforskrift har flere positive målsettinger om økt deltakelse fra 
fastlegene i kommunalt tverrfaglig samarbeid, styrket koordineringsfunksjon for egne 
listepasienter, økt samarbeid med hjemmesykepleien for et bedre tilbud til eldre pasienter, 
økt brukerdeltakelse og bedre rapporteringsrutiner om egen virksomhet. Dette kombineres 
med detaljerte krav til økt tilgjengelighet og rask time til pasientene uten at fastlegene kan 
vurdere faglig nødvendighet og prioritere ut fra dette. Dette betyr økte arbeidsoppgaver for 
fastlegene og samtidig krav om økt tilgjengelighet, uten at det er anført økte ressurser eller 
vurdering av hensiktsmessig listelengde. Dette vil kunne øke presset for at fastlegene skal 
ha korte og raske konsultasjoner, mindre grad av helhetlig pasientutredning, og derved økt 
omfang av henvisning til spesialisthelseijenesten. Dette er det motsatte av hva kommunen 
ser som ønsket utvikling. 

Askim kommune vurderer at forskriften går for langt i å detaljstyre fastlegenes virksomhet. 
Det beste grunnlaget for å utvikle fastlegeordningen på en positiv måte er at kommunen med 
utgangspunkt i inngåtte avtaler etablerer gode samarbeidsarenaer med fastlegene. Dette gir 
grunnlag for løsninger som er lokalt tilpasset, og som kan justeres ut fra erfaring. Det er viktig 
slik forskriften foreslår, at fastlegene er forpliktet til å delta i slike møter med kommunen. 
Samtidig må det være balanse mellom de arbeidsoppgavene fastlegene skal utføre og de 
fastlegeressurser som finnes i kommunen. 

Dersom intensjonene i Samhandlingsreformen skal kunne gjennomføres, må 
fastlegeordningen videreutvikles både i omfang og kvalitet. Vi trenger flere fastleger som har 
kapasitet til helhetlig pasientarbeid og kvaliteten på fastlegenes arbeid kan forbedres Askim 
kommune støtter intensjonen i revidert forskrift om å knytte fastlegene tettere til et helhetlig 
kommunalt helsetilbud. Revidert fastlegeforskrift har enkelte forslag som vil kunne virke i 
positiv retning, mens andre deler av forskriften vil kunne virke uheldig og bør endres. 


