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Høringsuttale om  revidert fastlegeforskrift  – allmennlegeutvalget (ALU) i Meland kommune 

 

ALU i Meland kommune   uttrykker klar bekymring for konsekvenser av  forslaget til ny 
fastlegeforskrift (FFF). Mange av  elementene i forskriften  kan true hele fastlegeordningen og  gi 
dårligere  tilbud  til pasientene på sikt. Vi forstår  at intensjonen  klart er  det motsatte  når man  i 
detalj   lister opp mange nye krav til fastlegen , det går på tilgjenglighet, hjemmebesøk  og  oppsøking  
av  pasienter som er i stor risiko for  utvikling av alvorlig sykdom og selv  ikke evner å søke hjelp.  Det  
er  mange forslag som  vil bli oppfattet som  bedring  av service- og behandlingstilbud.  

I tillegg er det listet opp  en lang rekke oppgaver og plikter som tillegges fastlegen, det går  på  økt 
deltakelse  møter med  kommunale  samarbeidspartnere,    planarbeid  og sterkere integrering i  
kommunens   øvrige  helse- og sosialtjeneste.  Det er mange gode intensjoner. Men lite refleksjon 
over hvor  realistisk det vil være  for den enkelte fastlege å rekke  over  så mange oppgaver.   Vi 
forstår  av FFF vil  gi kommunen et sterkere virkemiddel  til å styre  og kontrollere den  enkelte 
fastleges virksomhet.  Det uttrykkes i innledende kommentar til FFF at man har mindre kjennskap til 
hva fastlegen   faktisk   utfører av legearbeid.  Vi finner at det  må gi  svært  tynt  grunnlag å  utforme 
en  forskrift  når man  mener å ha såpass lite kjennskap til den  yrkesgruppen  forskrifen gjelder.  Vi 
savner  bedre dokumentasjon  fra  helsemyndighetene  om  behovet for slik detaljstyring av 
fastlegens virksomhet.   

Vi stiller oss spørrende  til  om kommunene ønsker  et sterkere styringsinstrument som  framkommer 
av FFF.  Hvilke ressurser må kommunene tilføres for  i sterke grad  å trekke fastlegen inn  offentlig 
legearbeid og  samfunnsmedisinsk arbeid? 

Vi oppfatter FFF  som et meget sterkt virkemiddel  for  myndighetene  til å  styre fastlegens  
virksomhet, den innholder  elementer   vi oppfatter    kan  stride mot  god  allmennmedisinsk praksis  
og  faglige prioriteringer .Vi  har et   helhetsinntrykk av FFF  å være en trussel mot   fastlegens  faglige 
identiet og  utøvelsen  av et fritt og liberalt  yrke, noe som har en lang historie i Norge. 

ALU i Meland kommune slutter  seg  også  helt opp om  høringsuttalelsen fra Allmennlegeforeningen. 

 

Erling Rud,   tilitsvalgt for  allmennlegene  i Meland kommune 

 

 

 

 

 



 


