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Jeg ville gjerne presentere min protest mot ny fastlegeforskrift.  
(Jeg viste ikke hvordan og hvor kunne jeg underskrive legeprotest.)  
  
Vi, fastleger, er blitt belastet med enorm mengde av administrativt 
arbeid i de siste årene. Det blir  
mindre og mindre tid til kurativ virksomhet.   
Ingen forstår det bedre enn fastleger selv.   
Dette er nesten umenneskelig å tåle alt dette:  
- hver dag gå gjennom en haug av brev (bl.a. om NAV-regler, 
blåreseptregler til div. medisiner (de  
forandrer seg hele tiden), informasjoner fra Dnlf, anmodninger om div. 
attester, lese medisinske  
reklamer om nye midler osv., brev fra pasienter, info fra 
journalleverandør ang.  
programforandringer osv.)- flere av de brevene må besvares, det kan ta 1-
3 timer dgl,  
- ringe til pasienter etter jobben (dvs. i fritid) og informere dem om 
dårlige  
prøveresultater/undersøkelser (det kan ta 1-2 timer daglig),  
- delta i obligatoriske kurs, eller seminarer, møtter osv. (ofte i 
fritiden, flere ganger årlig),  
- delta i div. dialogmøter angående kun en pasient (ofte i flere timer, 
ofte unødvendig, f.eks. når  
pasienten venter på diagnose/behandling),  
- noen ganger fungere som sakkyndig i domstolen som gjelder kun en 
pasient (alle andre pasienter  
må avlyses i 1 eller 2 dager) ,  
- reise til og delta i obligatoriske smågruppemøter (i fritiden, flere 
ganger per år),  
- lære/lese om medisinske nyheter (hovedsakelig i fritiden) ,  
- og i tillegg til det: arbeide ved helsestasjon flere timer per uke (for 
å undersøke friske barn).   
Ikke å snakke om legevaktarbeid!  
De fleste av legene har veldig lite fritid fordi arbeidsoppgavene krever 
masse av den.  
(I hvilke andre yrker er det tillatt/praktisert i slik grad?)  
  
Dette er ABSURD. Man bør redusere det galskapet og ikke øke den 
belastningen. Ellers de fleste  
av oss blir fort ufør pga utbrenthet.   
De som tviler på mine argumenter kan gjerne komme på besøk til mitt 
kontor og være vitner til  
enormt tempo og stress som dette systemer skaper til oss, fastleger.  
Forresten: Jeg er en meget effektiv lege og har 29 års erfaring.  
(Jeg observerer at mine studenter blir meget overrasket av mengde av 
unødvendig administrativt  
arbeid på fastlegekontor.   
Etter deres oppfatning  mange fastlegeoppgaver er IKKE medisinske, men 
byråkratiske...)   
  
Håper at sunt fornuft vinner i denne saken.  
MVH  
lege Alicja Alda (fastlege) 


