
Forslaget til fastlegeforskrift gir føringer som undergraver en
løsningsorientert utvikling av fastlegeordningen.

Fastlegeordningen er utformet og utviklet i nært samarbeid mellom myndighetene og Legeforeningen,
og blir ved brukerundersøkelser vurdert som svært vellykket.

Ordningen trenger likevel å styrkes og videreutvikles, blant annet for å kunne oppfylle
samhandlingsreformens gode intensjoner. Dette må fortsatt 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.

Vi ser med stor bekymring på den nylig fremlagte fastlegeforskriften. Den erstatter dagens avtaleverk
med til dels svært detaljerte og uhensiktsmessige bestemmelser som pålegger fastlegene oppgaver som
er innbyrdes motstridende og totalt sett ikke gjennomførbare. Bestemmelser som har som siktemål å
sikre god tilgjengelig og god kvalitet er utformet med tilfeldig valgte kravspesifikasjoner som ikke er
underbygd av forskning eller erfaringsmessig kunnskap. Krav til responstid og tilgjengelighet for
pasientene undergraves av økte krav ti I møteaktivitet, kartlegging og rapportering. Dette er kombinert
med at kommunene kan pålegge mange fastleger ansvar for flere listepasienter enn de har i dag, og
også pålegge dem større offentlige allmennmedisinske og samfunnsmessige oppgaver.

Det er urovekkende at disse urealistiske føringene ledsages av forkriftsfestede trusler om økonomiske
sanksjoner dersom fastlegene ikke makter å oppfylle alle kravene.

Dersom forskriftsforslaget vedtas frykter vi at det vil medføre en kraftig reduksjon i rekrutteringen av
nye gode fastleger. Det vil også være en alvorlig bremsekloss på utviklingen av god samhandling og
gode samarbeidsavtaler i kommunene.

Vi anmoder om at Helseministeren i samarbeid med Legeforeningen og Kommunes Sentralforbund
arbeider fram et funksjonelt rammeverk for fastlegeordningen slik at vi også i fremtiden har motiverte
og gode fastleger i en god offentlig helsetjeneste.

Undertegnerne av dette brevet er alle fastleger i Bergen. Om det framlagte forslaget til fremtidens
fastlegeordning vedtas vil det bli svært vanskelig for oss å fornye våre fastlegeavtaler med kommunen.
Vi ønsker å være fastleger, men vi kan ikke leve med denne typen krav, trusler og usikkerhet.
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pasientene undergraves av økte krav til møteaktivitet, kartlegging og rapportering. Dette er kombinert
med at kommunene kan pålegge mange fastleger ansvar for flere listepasienter enn de har i dag, og
også pålegge dem større offentlige allmennmedisinske og samfunnsmessige oppgaver.

Det er urovekkende at disse urealistiske føringene ledsages av forkriftsfestede trusler om økonomiske
sanksjoner dersom fastlegene ikke makter å oppfylle alle kravene.

Dersom forskriftsforslaget vedtas frykter vi at det vil medføre en kraftig reduksjon i rekrutteringen av
nye gode fastleger. Det vil også være en alvorlig bremsekloss på utviklingen av god samhandling og
gode samarbeidsavtaler i kommunene.

Vi anmoder om at Helseministeren i samarbeid med Legeforeningen og Kommunes Sentralforbund
arbeider fram et funksjonelt rammeverk for fastlegeordningen slik at vi også i fremtiden har motiverte
og gode fastleger i en god offentlig helsetjeneste.

Undertegnerne av dette brevet er alle fastleger i Bergen. Om det framlagte forslaget til fremtidens
fastlegeordning vedtas vil det bli svært vanskelig for oss å fornye våre fastlegeavtaler med kommunen.
Vi ønsker å være fastleger, men vi kan ikke leve med denne typen krav, trusler og usikkerhet.

Bergen 7. februar 2012
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Forslaget til fastlegeforskrift gir føringer som undergraver en
løsningsorientert utvikling av fastlegeordningen.

Fastlegeordningen er utformet og utviklet i nært samarbeid mellom myndighetene og Legeforeningen,
og blir ved brukerundersøkelser vurdert som svært vellykket.

Ordningen trenger likevel å styrkes og videreutvikles, blant annet for å kunne oppfylle
samhandlingsreformens gode intensjoner. Dette må fortsatt 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.

Vi ser med stor bekymring på den nylig fremlagte fastlegeforskriften. Den erstatter dagens avtaleverk
med til dels svært detaljerte og uhensiktsmessige bestemmelser som pålegger fastlegene oppgaver som
er innbyrdes motstridende og totalt sett ikke gjennomførbare. Bestemmelser som har som siktemål å
sikre god tilgjengelig og god kvalitet er utformet med tilfeldig valgte kravspesifikasjoner som ikke er
underbygd av forskning eller erfaringsmessig kunnskap. Krav til responstid og tilgjengelighet for
pasientene undergraves av økte krav til møteaktivitet, kartlegging og rapportering. Dette er kombinert
med at kommunene kan pålegge mange fastleger ansvar for flere listepasienter enn de har i dag, og
også pålegge dem større offentlige allmennmedisinske og samfunnsmessige oppgaver.

Det er urovekkende at disse urealistiske føringene ledsages av forkriftsfestede trusler om økonomiske
sanksjoner dersom fastlegene ikke makter å oppfylle alle kravene.

Dersom forskriftsforslaget vedtas flykter vi at det vil medføre en kraftig reduksjon i rekrutteringen av
nye gode fastleger. Det vil også være en alvorlig bremsekloss på utviklingen av god samhandling og
gode samarbeidsavtaler i kommunene.

Vi anmoder om at Helseministeren i samarbeid med Legeforeningen og Kommunes Sentralforbund
arbeider fram et funksjonelt rammeverk for fastlegeordningen slik at vi også i fremtiden har motiverte
og gode fastleger i en god offentlig helsetjeneste.

Undertegnerne av dette brevet er alle fastleger i Bergen. Om det framlagte forslaget til fremtidens
fastlegeordning vedtas vil det bli svært vanskelig for oss å fornye våre fastlegeavtaler med kommunen.
Vi ønsker å være fastleger, men vi kan ikke leve med denne typen krav, trusler og usikkerhet.

Bergen 7. februar 2012
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gode samarbeidsavtaler i kommunene.
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Bergen 7. februar 2012

Xboti-(f)4



Forslaget til fastlegeforskrift gir føringer som undergraver en
løsningsorientert utvikling av fastlegeordningen.

Fast1egeordningen er utformet og utviklet i nært samarbeid mellom myndighetene-og Legeforeningen,-,

og blir ved brukerundersøkelser vurdert som svaert vellykket.

Ordningen trenger likevel å styrkes og videreutvikles, blant annet for å kunne-oppfylle
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samhandlingsreformens gode intensjoner. Dette må fortsatt 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.

Vi ser med stor bekymring på den nylig fremlagte fastlegeforskriften. Den erstatter dagens avtaleverk

med til dels svært detaljerte og uhensiktsmessige bestemmelser som pålegger fastlegene oppgaver som

er innbyrdes motstridende og totalt sett ikke gjennomførbare. Bestemmelser som har som siktemål å

sikre god tilgjengelig og god kvalitet er utformet med tilfeldig valgte kravspesifikasjoner som ikke er

underbygd av forskning eller erfaringsmessig kunnskap. Krav til responstid og tilgjengelighet for

pasientene undergraves av økte krav til møteaktivitet, kartlegging og rapportering. Dette er kombinert

med at kommunene kan pålegge mange fastleger ansvar for flere listepasienter enn de har i dag, og

også pålegge dem større offentlige allmennmedisinske og samfunnsmessige oppgaver.

Det er urovekkende at disse urealistiske føringene ledsages av forkriftsfestede trusler om økonomiske

sanksjoner dersom fastlegene ikke makter å oppfylle alle kravene.

Dersom forskriftsforslaget vedtas frykter vi at det vil medføre en kraftig reduksjon i rekrutteringen av

nye gode fastleger. Det vil også være en alvorlig bremsekloss på utviklingen av god samhandling og

gode samarbeidsavtaler i kommunene.

Vi anmoder om at Helseministeren i samarbeid med Legeforeningen og Kommunes Sentralforbund

arbeider fram et funksjonelt rammeverk for fastlegeordningen slik at vi også i fremtiden har motiverte

og gode fastleger i en god offentlig helsetjeneste.

Undertegnerne av dette brevet er alle fastleger i Bergen. Om det framlagte forslaget til fremtidens

fastlegeordning vedtas vil det bli svært vanskelig for oss å fornye våre fastlegeavtaler med kommunen.

Vi ønsker å være fastleger, men vi kan ikke leve med denne typen krav, trusler og usikkerhet.
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Forslaget til fastlegeforskrift gir foringer som undergraver en
losningsorientert utvikling av fastlegeordningen.

Fastlegeordningen er utformet og utviklet i nært samarbeid mellom myndighetene og Legeforeningen,
og blir ved brukerundersøkelser vurdert som svært vellykket.

Ordningen trenger likevel å styrkes og videreutvikles, blant annet for å kunne oppfylle
samhandlingsreformens gode intensjoner. Dette må fortsatt 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.

Vi ser med stor bekymring på den nylig fremlagte fastlegeforskriften. Den erstatter dagens avtaleverk
med til dels svært detaljerte og uhensiktsmessige bestemmelser som pålegger fastlegene oppgaver som
er innbyrdes motstridende og totalt sett ikke gjennomførbare. Bestemmelser som har som siktemål å
sikre god tilgjengelig og god kvalitet er utformet med tilfeldig valgte kravspesifikasjoner som ikke er
underbygd av forskning eller erfaringsmessig kunnskap. Krav til responstid og tilgjengelighet for
pasientene undergraves av økte krav til møteaktivitet, kartlegging og rapportering. Dette er kombinert
med at kommunene kan pålegge mange fastleger ansvar for flere listepasienter enn de har i dag, og
også pålegge dem større offentlige allmennmedisinske og samfunnsmessige oppgaver.

Det er urovekkende at disse urealistiske føringene ledsages av forkriftsfestede trusler om økonomiske
sanksjoner dersom fastlegene ikke makter å oppfylle alle kravene.

Dersom forskriftsforslaget vedtas frykter vi at det vil medføre en kraftig reduksjon i rekrutteringen av
nye gode fastleger. Det vil også være en alvorlig bremsekloss på utviklingen av god samhandling og
gode samarbeidsavtaler i kommunene.

Vi anmoder om at Helseministeren i samarbeid med Legeforeningen og Kommunes Sentralforbund
arbeider fram et funksjonelt rammeverk for fastlegeordningen slik at vi også i fremtiden har motiverte
og gode fastleger i en god offentlig helsetjeneste.

Undertegnerne av dette brevet er alle fastleger i Bergen. Om det framlagte forslaget til fremtidens
fastlegeordning vedtas vil det bli svært vanskelig for oss å fornye våre fastlegeavtaler med kommunen.
Vi ønsker å være fastleger, men vi kan ikke leve med denne typen krav, trusler og usikkerhet.

Bergen 7. februar 2012
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