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 Fastlegene i Kongsberg har vurdert forslaget til ny fastlegeforskrift som foreligger. Vi tror det ligger 

gode intensjoner bak forslaget med ønske om å styrke en velfungerende fastlegetjeneste særlig i 

forhold til tilgjengelighet for alle og helhetstenkning. Imildlertid opplever vi flere forhold ved forslag 

til ny forskrift som svært problematiske:  

 

1. Oppgaver som tar fastlegen vekk fra pasientrettet arbeid: Forskriften beskriver en rekke krav om 

møtevirksomhet, rapportering og brukerundersøkelser som klart vil medføre at det blir mindre tid til 

pasientene. Det legges i forskriften opp til kvalitetskrav uten å si noe om midler, verktøy og tidsbruk 

for dette. 

2. Tilgjengelighetskrav: Forskriften beskriver tilgjengelighet helt uten prioritering. I vår hverdag er 

prioritering helt essensiell for å sikre at de som medisinsk sett trenger rask hjelp skal få det. Dersom 

vi uten medisinsk vurdering skal motta alle pasienter som ønsker time i løpet av 2-5 dager vil dette 

etter all sannsynligvis føre til flere og kortere konsultasjoner, noe som igjen medfører fare for flere 

henvisninger.  

3. Ansvar for pasienter som ikke ønsker oppfølging. De fleste pasienter er i stand til å følge opp egen 

behandling. Det finnes unntak fra dette, kanskje særlig hos psykiatriske pasienter og dem med 

kognitiv svikt. Disse bør etter medisinsk vurdering følges spesielt opp mtp hvorvidt de møter til 

planlagte kontroller og i spesielle tilfeller med hjemmebesøk. Pasienter som er i stand til å ta 

avgjørelser vedrørende egen helse bør få fortsette med det selv om deres valg er annerledes enn en 

fastlege ville anbefalt. Det må være pasientens valg hvorvidt han/hun ønsker kontakt med fastlegen 

eller ikke dersom de er i stand til å ta denne avgjørelsen selv. 

4. Krav om timebestilling pr sms og e-post. Det eksisterer idag flere ulike systemer for dette som 

forsåvidt fungerer bra. Imidlertid åpner de fleste av disse systemene for alle problemstillinger fordi 

pasienten selv kan formulere sine ønsker. Det kan medføre vanskelige vurdering av ansvarsforhold 

dersom pasienter tar kontakt pr e-post eller sms om problemstillinger som krever umiddelbar 

handling.    

5. Total arbeidsmengde. Forskriften gir økt ansvar og flere oppgaver uten at men legger opp til 

redusert listelengde. Det er klar fare for at kapasiteten ved legekontorene sprenges, noe som igjen 

medfører mulig økt bruk av henvisning. 
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