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Høringsuttalelse vedrørende forslag til ny fastlegeforskrift  Fastlegeordningen er grunnpilaren i dagens offentlige helsevesen. I nasjonale brukerundersøkelser scorer fastlegeordningen høyt på omdømme i befolkningen. Vi mener tross dette at ordningen har et forbedringspotensiale. Tiltak som vil være viktige  er utvikling av gode IKT-systemer for aksen pasient – fastlege – spesialisttjeneste, etablering av utdanningsstillinger for bedret rekruttering, krav om spesialisering for å kunne drive egen fastlegevirksomhet, tilrettelegging for fagutvikling og kompetanseheving.   Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) la 22.12.11 ut forslag til fastlegeforskrift til høring.  Dessverre tas det her ikke opp sentrale og effektive tiltak for et bedret pasienttilbud. Det stilles krav om bl.a. økt møtevirksomhet med eksterne aktører, brukermedvirkning, oversikt over listepasienter, sykebesøk, forebyggende tiltak og rapportering, samtidig som kravene til tilgjengelighet skjerpes. Hver for seg høres kravene greie ut. Sett i sammenheng er kravene innbyrdes uforenlige for legene, som fremdeles bare evner å være til stede en plass om gangen. Når HOD ikke tar høyde for dette i form av reduksjon i listestørrelser og økt antall fastleger, blir resultatet et uforsvarlig tilbud til pasientene og en betydelig svekkelse av dagens godt fungerende ordning.    Summen av de utfordringer som stilles i forskriftsforslaget vil medføre  en radikal endring i fastlegevirksomheten i Norge om det vedtas uten vesentlige endringer. Det vil bli vanskelig å rekruttere unge kolleger til yrket, og man risikerer et frafall av dagens fastleger til andre former for legevirksomhet. For de som velger å fortsette som allmennleger vil det være nærliggende å tre ut av fastlegeordningen og gå over til en helprivat virksomhet, et scenario vi ser på med stor bekymring.  Dette vil medføre at kommunene tappes for legekompetanse til viktige offentlige legeoppgaver, kompetanse som er en basal forutsetning for at samhandlingsreformen skal lykkes. Det vil også ramme legevaktsvirksomheten, som er en sentral del av de offentlige kommunale legeoppgaver.   Fastlegene i  Alta er selvstendig næringsdrivende og alle har i tillegg kommunale bistillinger.  Innenfor offentlig regulerte rammer ivaretar vi pasientkonsultasjoner, offentlige kommunale legeoppgaver og legevakt. Alta er i en særstilling med en stor befolkning (ca 20.000 mennesker), lang avstand til nærmeste sykehus (145 km) og perioder med store klimatiske utfordringer.  Drift av sykestue og høy vaktberedskap 24 timer i døgnet medfører stort behov for fastlegers engasjement utenfor egen praksis.  Avstand til sykehus medfører også at fastlegene må ta større ansvar for kronisk syke pasienter enn det som er vanlig/nødvendig i sentrale strøk.  Derfor er gjennomsnittlig 



listestørrelse i Alta rundt 1000.  Vi mener at Alta har vist at det går an å gi befolkningen et helsetilbud av høy kvalitet disse utfordringer til tross, pga gode transporttjenester og et kompetent og dedikert fastlegekorps.  I forbindelse med samhandlingsreformen har myndighetene gjentatte ganger pekt på helsetjenesten i Alta som et eksempel til etterfølgelse.   Vi mener at forskriften som nå er foreslått vil medføre en alvorlig svekkelse av helsetjenestene, inkludert den akuttmedisinske beredskapen, i vår kommune.   Allmennlegeutvalget i Alta ber om at den massive kritikken av forskriftsforslaget tas til følge. Helse og Omsorgsdepartementet må gå i dialog med Legeforeningen og Kommunenes Sentralforbund om hva som er hensiktmessig å regulere i forskrift, og hva som hører hjemme i eksisterende avtaleverk. Et nytt, faglig fundert forskriftsforslag/avtaleverk hvor fokus er et enda bedre tilbud til pasientene og effektiv tilrettelegging av legenes arbeidshverdag for å oppnå dette, vil vi ønske hjertelig velkommen.    Mvh   Allmennlegeutvalget, Alta kommune v/ leder Anne Herefoss Davidsen.    Kopi:  Finnmark legeforening Alta Kommune ved rådmann, Helse- og sosialadministrasjon og kommuneoverlege.   


