
Hemnes kommune viser til høringsnotat om revidert fastlegeforskrift m.m. 

Kommunen er positiv til at fastlegeforskriften settes på dagsordenen i forbindelse med innføring av ny 
lov og kommunale helse- og omsorgstjenester, og gjennomføring av Samhandlingsreformen. Det 
synes fornuftig å samle sentrale rettigheter og plikter som gjelder legene i et eget dokument. 

Hemnes kommune er av den oppfatning: 

• at fastlegene har en sentral rolle i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

• at legetjenesten i Hemnes kommune fungerer meget godt innenfor de faglige, økonomiske, 
juridiske og organisatoriske rammene som sentrale føringer tilsier, 

• at samarbeidsklima, samarbeidsfora og samlokalisering av kommunale helse- og 
omsorgstjenester er en avgjørende faktor for hvor godt legetjenesten fungerer 

• at godt utbygde kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester er 
avgjørende for en god legetjeneste. 

Hemnes kommune vil konsentrere seg om kap. 5 Departementets forslag og vurderinger, og kap. 6 
Økonomiske og administrative konsekvenser. Kommunen har følgende hovedsynspunkter til det 
fremlagte forslaget: 

• Hemnes kommune er ikke enig i departementets oppfatning om at oppgavene som legene 
skal utføre i h.h.t. forslag til fastlegeforskrift kap. 5, punktene 5.5.1 – 5.5.15, kan løses med de 
legeressursene kommunen har pr. 2012. Dersom nevnte oppgaver skal ha økt fokus fra fastlegene, 
er det mest opplagte tiltaket å ansette flere leger. 

• I forslag til ny fastlegeforskrift kapittel 4, §§ 17 – 31 er det et gjennomgående tema at 
fastlegen skal. Dette kan Iett oppfattes i retning av at det er legen selv som skal utføre alle pålagte 
arbeidsoppgaver i kraft av sin stilling. Hemnes kommune er av den oppfatning at legetjenesten må 
sees i sammenheng med øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester, og mener at 
formuleringen fastlegen skal, i en del tilfeller kan omformuleres til at fastlegen skal sørge for. 
Dette vil innebære at legen har et ansvar som han/hun kan delegere til øvrig helse- og 
omsorgstjeneste i kommunen. Formuleringen sørge for er ofte brukt når det gjelder kommunens 
ansvar, og bør også kunne brukes for fastlegenes ansvar. 

• Hemnes kommune er av den oppfatning at Kap 5.5, underpunktene 5.5.1 – 5.5.15 inneholder 
mange gode intensjoner. Slik kommunen ser det, ivaretar legetjenesten i Hemnes kommune 
allerede de fleste av intensjonene. 

• Tiltakene som foreslås iverksatt for å få gjennomført enkelte intensjoner, er uhensiktsmessig. 
Dette gjelder spesielt pkt. 5.5.8, Allmenne tilgjengelighetsbestemmelser og 5.10, Sanksjoner 
overfor fastleger som ikke oppfyller sentrale plikter. 

Kommunens kommentar til pkt. 5.5.8 Allmenne tilgjengelighetsbestemmelser. 



 

 

• Hemnes kommune er av den oppfatning at det kan synes vanskelig å gjennomføre intensjonen 
om økt tilgjengelighet til legene med de legeressursene kommunen har til rådighet pr 2012. 
Selve intensjonen om økt tilgjengelighet synes god, men dersom alle kravene i kap. 5 skal ha 
økt oppmerksomhet og derav tidsbruk fra legene, synes gjennomføringen av kravene om økt 
tilgjengelighet å være urealistisk. 

• Nåværende praksis ved legekontorene er at legene og helsesekretærene til enhver tid 
prioriterer pasientene ved tildeling av legetimer ut fra faglig kunnskap, kombinert med lokal 
kunnskap. Det er hver dag avsatt et visst antall timer til øyeblikkelig hjelp. Noen pasienter trenger 
øyeblikkelig hjelp, mens andre kan vente en måned på en oppsatt kontroll. Det er legenes og 
helsesekretærenes faglige kunnskaper som til enhver tid er avgjørende for hvor lenge en pasient 
må vente for å få time. Den daglige prioriteringen i forbindelse med bestilling av legetimer synes å 
være en hensiktsmessig og fleksibel mate å fordele tilgjengelige legetimer på. Et system basert på 
forslag om minimums ventetid, oppfattes av kommunen som stivbeint og lite fleksibelt. 

• Hemnes kommune har liten tro på at et krav i forskrift til økt tilgjengelighet, vil føre til bedre 
tilgjengelighet til Iegetjenester for våre pasienter. Hemnes kommune har grunn til å frykte for at 
økt fokus på de oppgavene som legene skal ivareta i h.h.t. forslag til fastlegeforskrift, kan føre til 
økte ventetider for kommunens pasienter. Dersom flere pasienter skal behandles innenfor 
reduserte tidsrammer, vil dette kunne føre til et faglig dårligere arbeid, og økte henvisninger til 
spesialisthelsetjenesten. 

• Kommunen vil påpeke at tilgjengeligheten til legekontorene og sykehusene må sees i 
sammenheng. Det fremstår som uhensiktsmessig at tilgjengeligheten til kommunale Iegetjenester 
skal være 2 minutter, mens det ikke stilles samme krav til spesialisthelsetjenesten. Kommunens 
erfaring er at det til tider kan være svært vanskelig å få kontakt med leger i 
spesialisthelsetjenesten i forbindelse med innleggelser i sykehus. Det nytter lite å øke 
tilgjengeligheten til fastlegene, dersom det er store begrensninger knyttet til 
spesialisthelsetjenesten. 

• Kavet om økt tilgjengelighet til fastleger bor løses ved at det ansettes flere leger i kommune. 
Jfr. helseminister Bjarne Håkon Hansens "lovnader" om 2.700 nye legestillinger utenfor landets 
sykehus. "Lovnaden" er basert på en utredning fra Helsedirektoratet. 

Kommunens kommentarer til pkt. 5.10 Sanksjoner overfor fastleger som ikke oppfyller sentrale 
plikter. 

• Hemnes kommune er av den oppfatning at dialogen mellom fastlegene og kommunen skal 
være hovedsporet når det gjelder oppfølging av fastlegene. Dialogen bør innebære 
samarbeidsfora med faste møter, og løpende rapportering av legens praksis. Slik rapportering bør 
være en del av EPJ-systemet, slik at rapporteringen ikke medfører unødvendig arbeidstid for 
fastlegene. 

• Økt kommunal styring av legetjenesten kan synes fornuftig. Hemnes kommune er allikevel av 
den oppfatning at virkemiddelet som innebærer å kunne holde tilbake hele eller deler av 
driftstilskuddet til legene, fremstår som lite gjennomførbart. Argumentasjonen knyttet til 



 

 

om et slikt virkemiddel skal ansees som et enkeltvedtak eller ikke, illustrerer hvor problematisk et slikt 
forslag er. Dersom et slikt forslag skal gjennomføres, bør det inneholde forvaltningslovens krav til 
forsvarlig saksbehandling i forbindelse med enkeltvedtak. 

Kommunens kommentarer til kap. 6 Økonomiske og administrative konsekvenser. 

• Den gjennomgående argumentasjonen fra departementet er at forslag til ny fastlegeforskrift 
ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser. Departementet mener dessuten at 
oppgaver knyttet til fastlegeforskriften dekkes av per capita-tilskuddet. 

• Hemnes kommune er av den oppfatning at økt fokus på oppgaver knyttet til forslag til 
fastlegeforskrift vil føre til mindre tilgjengelighet til fastlegen, og dermed behov for nye 
stillinger, både legestillinger og hjelpepersonell. 

• Bedre oppfølging fra kommunen av fastlegene, vil medføre økte ressurser til kommunal 
administrasjon. 

• Kommunen mener således at forslaget vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for 
kommunen. 

 


