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Departementets nye forskrift truer dagens fastlegeordning. 
Fastlegeordningen er utformet og utviklet i nært samarbeid mellom myndighetene og 
Legeforeningen, og blir ved brukerundersøkelser vurdert som svært vellykket.  
Ordningen må nå styrkes og videreutvikles, blant annet for å kunne oppfylle 
samhandlingsreformens gode intensjoner. Dette må også skje i nært samarbeidet 
mellom myndigheter, Legeforeningen og andre berørte parter og baseres på den beste 
tilgjengelige kunnskap og innsikt i den praktiske medisinske hverdag. 
 
De fleste av oss som undertegner dette brevet, jobber som fastleger og er i tillegg ansatt 
som universitetslektorer ved Universitetet i Tromsø, med ansvar for undervisningen i 
allmennmedisin for leger under utdannelse. Noen av oss er forskere eller stipendiater i 
allmennmedisin.  
 
Tillit og trygghet er arvesølvet i en god offentlig helsetjeneste. Dette er også sentrale 
suksessfaktorer for at vi skal lykkes i vårt samfunnsmessige oppdrag: å forebygge, utrede 
og behandle sykdom, og ikke minst å lindre og trøste etter beste evne. Vi har inntil nå i 
trygghet kunnet anbefale våre studenter å velge en fremtid som fastleger. 
 
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. 
 
Dersom ikke det framlagte forslag til fastlegeforskrift endres, vil vi være tilbakeholdne 
med å anbefale våre studenter å satse på spesialisering i allmennmedisin og en framtid 
som fastleger. Vi anmoder helseministeren om snarest å ta kontakt med Legeforeningen 
og KS for å starte arbeidet med å videreutvikle fastlegeordningen innenfor rammer som 



sikrer rekruttering. Vi må sammen bidra til at vi også i fremtiden, har motiverte og gode 
fastleger i en solid offentlig helsetjeneste 

      Følgende 50 allmennleger knyttet til studentundervisning og universitet i Tromsø, har 
signert: 

      Maja Wilhelmsen, Kaigata legekontor, Tromsø. Fred Andersen, Arran Lulesamsisk Senter, 

Drag. Anette Fosse, Øvermo legesenter, Mo i Rana.  May-Brith Lund, Langnes 

legesenter, Tromsø. Bernard Holthe, Alleen Legesenter, Narvik. Knut Holtedahl, 

Universitetet i Tromsø og Kvaløysletta legekontor. Nils Johan Ribe, Kvænangen 

legesenter. Dag Nordvåg, Sentrum legekontor Tromsø. Lars A. Røed, Mo i Rana. Jan Isak 

Mikalsen, Kroken legesenter, Tromsø. Unni Ringberg, Nordbyen legesenter, Tromsø. 

Salwan Tariq Al-ani, Innstranda legesenter, Bodø. Elise Klouman, Universitetet i Tromsø. 

Daniel Svendsen, Andslimoen legekontor, Målselv. Kjell Nysveen, Kvænangen 

legesenter. Oddmund H. Eriksen, Målselv Helsesenter. Eldrid Liljedal, Målselv 

helsesenter. Bjørn Nordang, Nordkapp helsesenter. Sirin Johansen, Nordbyen, 

Legesenter, Tromsø. Camilla Holter Huseby, Kvænangen legesenter. Pål-Severin Båtnes, 

Skansen Legekontor, Tromsø. Helga Wenaas Rørvik, Valnesfjord Legekontor. Morten 

Svinvik, Sama legesenter, Harstad. Stian Holmvik, Bodin legekontor, Bodø. Torfinn 

Endresen, Bodin legekontor, Bodø. Astri Medbø, Kvaløysletta legekontor, Tromsø. Hege 

Skjæran, LEGEtorget, Svolvær. Hanne Rinnan, Øverbygd legekontor, Målselv. Nina Kjær 

Brones, Andslimoen legekontor, Målselv. Arne Holm, kommuneoverlege Bardu 

Kommune. Anne Hensrud, Bardu Legekontor. Nils Kolstrup, Universitetet i Tromsø. 

Sigrid Hensrud, Sama legesenter, Harstad. Kristin Alise Jakobsen, Innstranda Legesenter, 

Bodø. Anders Svensson, Bø legekontor. Frank Robert Kristiansen, Nordbyen legesenter, 

Tromsø. Ole Norden, Nordbyen legesenter, Tromsø. Peder A. Halvorsen, Byhagen 

legesenter, Alta. Tone Leinan, Sentrum legepraksis, Alta. Helen Brandstorp, Nasjonalt 

senter for distriktsmedisin, Tromsø. Nils Fikke, Rønvik legesenter, Bodø. Oddbjørn 

Bertheussen, Skarven legesenter, Hammerfest. Svein Steinert, Nasjonalt senter for 

distriktsmedisin, Tromsø. Steinar Robertsen, Sørbyen legesenter, Tromsø. Britt 

Blaunfeldt Petersen, Hattfjelldal legekontor. Jürgen Körner, Bø legekontor og ISM, 

Tromsø. Benjamin Lischner, Alleen legesenter, Narvik. Ivar J. Aaraas, Universitetet i 

Tromsø. Jan Gunnar Svendby, Kroken legekontor, Tromsø. May-Lill Johansen, 

Universitet i Tromsø 


