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Tema: Forslag til revidert fastlegeforskrift 
Avsende_navn: Vigdis Borstad 
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Melding: ALU i Aurskog-Høland kommune har gjennomgått og drøftet Forslag 
til  
revidert fastlegeforskrift, på møte 02.02.12 og vedtatt, enstemmig 
følgende  
uttalelse:  
SAMLET VURDERING:   
Forslaget bærer 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.  Mange av de nye kravene har 
dårlig  
dokumentert nytteverdi.. Forslaget tier helt om hva som skal prioriteres 
bort  
og hvilken kompetanse som skal brukes i prioriteringene.   
Forslaget inneholder krav til deltakelse i møter/planarbeid med kommunen, 
samt  
oppfølging av alle pasienter på listen (som ikke har bedt om det). Dette, 
uten  
at det finnes beregninger for de bemanningsmessige og økonomiske 
konsekvensene  
av dette. Kravene til svartid på telefon og ventetid på timeavtale fratar  
legene mulighet til å prioritere etter behov, basert på medisinsk faglig  
skjønn. 
Forslaget er ikke gjennomførbart uten økning i antall fastleger(reduksjon 
i  
listelengder) og økning i hjelpepersonell. Forslaget inneholder ingen 
planer  
om, eller noen beregning av kostnader knyttet til dette.  Vi har også 
store  
betenkeligheter med en ordning som skaper behov for et større antall 
leger som  
skal arbeide mindre med pasienter og behandling, og mer med møter og  
papirarbeid – noe vi mener vil føre til at legene får for lite erfaring 
med  
klinisk arbeid som kan gjøre dem til faglig gode leger. Rekruttering vil  
svekkes.                   Det medisinsk-faglige ansvaret forskyves fra  
fastlege til kommune, noe som vil gi kommunene et tilsyns- og 
kontrollansvar  
som ikke er gjennomførbart. 
 Samtidig foreslåes ensidige sanksjoner mot legene, om kravene ikke 
oppfylles,  
som mulighet for å tilbakeholde basistilskudd.  At langt de fleste 
fastleger  
er selvstendig næringsdrivende/arbeidsgivere innebærer behov for  



forutsigbarhet. Den nye forskriften reiser spørsmålet om vi fortsatt kan 
ta  
risikoen ved dette.  
KONKLUSJON: 
• Forslaget legger til grunn at det er en betydelig overkapasitet i 
dagens  
ordning. 
• Intensjonene er gode, men summen av nye pålegg vil føre til at  
fastlegene blir langt mindre tilgjengelige for pasientene. 
• Detaljregulering og mekaniske krav vil bli et hinder for gode 
lokale  
prosesser. 
• Rekrutteringen til allmennmedisin vil bli betydelig svekket. 
• Kommunene pålegges et ansvar de ikke vil være i stand til å ta.  
                                                             
 
ALU i Aurskog-Høland 
v. Vigdis Borstad                                                                   
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