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HØRINGSUTTALELSE OM REVIDERT FASTLEGEFORSKRIFT 
 
Forslag til ny fastlegeforskrift ble lagt frem av Helse- og omsorgsdepartementet 22.12.11 med 
høringsfrist 22.03.12. Det fremlagte høringsnotat til ny fastlegeforskrift er utarbeidet uten 
samarbeid med legeforeningen. 
 
Høringsnotatet til ny fastlegeforskrift bærer preg av manglende kunnskap om fastlegens hverdag. 
Allmennlegerådet i Eidsvoll kommune ser med bekymring på en stor økning i arbeidsbelastningen i 
form av møter og administrativt arbeid, om fastlegeforskriften vedtas. Dette vil gå på bekostning av 
direkte pasientrettet arbeid med de konsekvenser dette får både for samfunnet, pasienter og 
pårørende. 
 
Man må kunne forvente at redusert tid til direkte pasientrettet arbeid vil medføre flere henvisninger 
til spesialisthelsetjenesten pga redusert tid til utredning og behandling. Dette vil gi en dyrere 
helsetjeneste. 
 
Økte krav om at fastlegen skal ha oversikt over pasientenes tildelte kommunale tjenester, stiller økte 
krav til de forskjellige kommunale instanser med økt rapportering til fastlegen. Dette bør 
implementeres i den planlagte kjernejournal. 
 
Tilgjengelighetskravet i høringsnotatet er utformet uten hensyn til medisinsk vurdering. 
Allmennlegerådet mener at en medisinsk vurdering må legges til grunn ved tildeling av time og 
ikke et generelt krav om at alle skal få time innen to eller fem virkedager. 
 
Allmennlegerådet er bekymret for rekrutteringen av nye fastleger om fastlegeforskriften vedtas. Økt 
arbeidsbelastning i en hverdag som allerede er presset, sammen med en dreining av fastlegens 
arbeid fra medisinsk behandling / tradisjonell legevirksomhet til mer administrativt konsulentarbeid, 
vil gjøre rekrutteringen av nyutdannede leger til yrket vanskeligere. 
 
Spesialistutdanningen i allmennmedisin er viktig for å øke kompetansen blant fastlegene og 
derigjennom øke kvaliteten på helsetjenesten. Allmennlegerådet mener det bør legges mer til rette 
for spesialisering i allmennmedisin. Dette bør også vektlegges i forskriften.  
 
Det pålegges fastlegene en økt rapporteringsplikt. Elektroniske verktøy til dette må bekostes av det 
offentlige. 
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