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Departementetsnye fastlegeforskrifttruerdagensgode
fastlegeordning.

Fastlegene i bydel Nordre Aker har i mange år hatt et godt samarbeide med administrasjonen og den
øvrige helsetjeneste i bydelen. Vi håper at dette vil fortsette i forbindelse med innføringen av
samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen har mange gode intensjoner og forslag som vil kunne gi
bedre helsetjeneste til befolkningen. Fastlegeordningen er en del av grunnmuren i en god, offentlig og
solidarisk helsetjeneste. Den vurderes av befolkningen som god ved brukerundersøkelser. Den kan
gjøres bedre, og de allmennmedisinske miljøene i Norge har i mange år arbeidet for å bedre kvaliteten.
Fastlegene i Nordre Aker deler denne målsettingen. En stor utfordring er at snittalderen på fastlegene
stadig øker. I dag er ca en av tre fastleger over 55 år. En vellykket samhandlingsreform forutsetter at vi
lykkes med å rekruttere nye fastleger.

Departementets nye forslag til ny fastlegeforskrift ble offentliggjort rett før jul. Den er utarbeidet uten at
legeforeningen har fått være med i prosessen. Vi kaller ikke dette for samhandling. Forskriften
inneholder mange gode intensjoner, men mangler dessverre gode virkemidler. Forskriften stiller svært
detaljerte, og til dels grenseløse, krav til fastlegene, men synliggjør ingen tilrettelegging for at det skal bli
mulig å oppfylle disse kravene. Fastlegeordningen er allerede overstrukket. Fastlegene jobber i snitt ca 46
timer pr uke. I tillegg kommer legevakt i helger, kveld og natt. Fastlegene pålegges økt tilgjengelighet,
uten at vi kan vurdere den medisinske indikasjonen og hastegraden. Vi er alvorlig bekymret for at alle
nye krav vil gjøre at vi ikke lenger klarer å prioritere de som trenger oss mest.

Vi er alvorlig bekymret for at den nye fastlegeforskriften effektivt vil dempe rekrutteringen av nye leger til
allmennmedisin. Dagens gode fastlegeordning vil dermed raskt kunne bli ødelagt. Vi har forventet og
befolkningen fortjener at ny fastlegeforskrift skal bidra til at ordningens svake sider etter 10 år endelig
styrkes.

Vi ber derfor helseministeren å trekke forslaget til den nye fastlegeforskriften. Hun må gjøre det før
fastlegene mister motivasjonen for videre samarbeid. Helseministeren må ta kontakt med legeforeningen,
de allmennmedisinske miljøene, samt andre gode krefter for å lage en ny fastlegeforskrift som sikrer en
fortsatt god offentlig fastlegeordning.

Kopi:

Helseministeren

Bydelsadministrasjonen i Nordre Aker Bydel


