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     Høringsuttalelse 

 

Allmennlegeutvalget i Lørenskog kommune behandlet HODs forslag til ny fastlegeforskrift tirsdag 
14. februar. 21 leger av 12 fremmøtte stilte seg bak følgende uttalelse: 

 

Fastlegene i kommunen gir sin støtte til intensjonene i samhandlingsreformen vedtatt av Stortinget i 
2010. 

Vi ser derimot med stor bekymring på den nylig fremlagte fastlegeforskriften. Dette skyldes blant 
annet at den truer vår fagutvikling og pasientnære arbeid samt svekker vår mulighet til å etterleve 
reformens ønske om økte arbeidsoppgaver og ansvar ut i kommunene.  

Slik som forskriften foreligger i dag tolkes den som et tegn på  mistillit mot fastlegenes arbeid og et 
uttrykk for at faglige forbedringsinnspill må vike for et overdimensjonert byråkratisk styringsønske. 
Den truer vår tilgjengelighet ovenfor våre pasienter på tvers av hva Helseministeren uttaler i media.  

Det møysommelige arbeidet nedlagt de siste årene fra både Legeforeningen og Helsedirektoratet for 
å utvikle legenes rolle i det offentlige helsearbeidet synes tilsidesatt.    

Vi stiller oss derfor bak kritikken fra Legeforeningen om forskriftens betydelige svakheter samt 
forventer et godt faglig vurdert høringsnotat fra Helsedirektoratet.   

Forskriften feiler der den bør lykkes, nemlig i å bygge en god ramme for samhandling mellom 
legene og  kommunen. Den legger også betydelige hindringer i veien for legesentrenes 
utviklingsarbeid og stabilitet samt rekrutteringen av nye motiverte fastleger. Summen av krav og 
ensidig sanksjonspoiltikk står ikke samsvar med faglig god og forutsigbar drift av våre legekontorer. 
Derfor anmoder vi HOD om å revurdere store deler av forskriftsforslaget i nært samarbeid med 
Legeforeningen og Kommunenes Sentralforbund. 

Vi ønsker å fortsette som fastleger, men vi kan ikke jobbe under denne type krav, trusler, sanksjoner 
og derav usikkerhet.  

Om det fremlagte forslaget til fremtidens fastlegeordning vedtas, vil det bli svært vanskelig for oss å 
fornye våre fastlegeavtaler med kommunen. 

 

På vegne av fastlegekollegiet i Lørenskog kommune 

Eivind Kamøy, hovedtillitsvalgt Dnlf i Lørenskog 



Kopi: helsesjefen i Lørenskog kommune.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


