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Emne: REVIDERT FASTLEGEFORSKRIFT 
 
 
Virksomhet: Allmennlegeutvalget i Sørium Kommune  har gjennomgått og 
drøftet Forslag  
til 
revidert fastlegeforskrift, på møte 21.02.12 og vedtatt, enstemmig 
følgende uttalelse:  
SAMLET VURDERING: 
 
Forslaget bærer uten tvil preg av lite kunnskap om fastlegens hverdag. 
Det innebærer, totalt  
sett, en stor økning av oppgaver/arbeid - og samtidig krav om økt 
tilgjengelighet, pålagt i  
forskrifts form.  
Fastlegene planlegges pålagt en rekke nye forpliktelser som medfører at 
vi vil måtte bruke  
mer tid på å tilfredsstille kravene i forskriften og mindre tid til å 
diagnostisere og behandle  
pasientene. Vi vil forventes å kunne gi pasientene time innen 2-5 
arbeidsdager uansett  
problemstilling og kunne rykke ut fra legekontoret ved behov og utføre 
mange oppgaver  
utenfor legekontoret, deriblant delta i flere møter og utføre 
utredningsarbeid for  
kommunen, og samtidig kunne forpliktes til å ha alle innbyggere på 
listene våre. 
Vi ser med stor bekymring på det nylig fremlagte forslag til revidert 
fastlegeforskrift,  
utviklet uten at Legeforeningen har fått komme med innspill i prosessen. 
Den erstatter  
dagens godt utprøvde og innkjørte avtaleverk med til dels svært 
detaljerte og  
uhensiktsmessige bestemmelser.  
Faglighet og pasientnært arbeid skyves til side, og erstattes med 
regelstyrte pålegg, mer  
papirarbeid og møtevirksomhet uten dokumentert helseeffekt, samt trusler 
om sanksjoner  
og bøter om ikke reglene følges. 
 Fastlegene pålegges en rekke nye oppgaver samtidig som det kreves 
betydelig bedret  
tilgjengelighet. I tillegg fratas fastlegene retten til selv å beslutte 
listereduksjon til et nivå som  
gjør dette mulig, dersom han eller hun vurderer dette som nødvendig for å 
kunne levere  
gode og forsvarlige helsetjenester. 
 Forslaget til ny fastlegeforskrift truer med å ødelegge 
fastlegeordningen. Vi ber om at  
Departementet skrinlegger foreliggende forslag, ber om innspill fra 
pasientorganisasjoner og  



relevante fagmiljøer, og i samarbeid med Legeforeningen og KS inngår 
avtaler som ivaretar  
kvalitet, tilgjengelighet og bærekraft i fastlegeordningen i årene som 
kommer. 
 
MVH  
ALU i Sørum Kommune  
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