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Emne: Høringsuttalelse vedrørende forslag  fastlegeforskrift 

 

Høringsuttalelse vedrørende fastlegeforskrift vedtatt av allmennlegeutvalget  

Kvinnherad kommune 

 

Veien til fortapelse er brolagt med gode intensjoner. Dette fyndord utrykker  

kortfattet og presist vårt syn på HOD sitt forslag til fastlegeforskriften.  

Noe mer utfyllende uttrykt er det vårt syn at forslaget til  

fastlegeforskriften utgjør et sammensurium av detaljerte krav til fastlegen  

som både er gjensidig selvmotsigende og som samlet er umulig å oppfylle. De 2  

verste forhold er etter vårt syn at fastlegen mister mulighet til å prioritere  

de alvorligste medisinske problemstillinger fremfor enklere og ufarligere  

problemstillinger og at forslaget innebærer at fastlegen vil måtte bruke  

mindre tid på sine pasienter og mer til administrering, møter og lignende. 

Dersom forslaget vedtas som forskrift vil dette ha svært alvorlige  

konsekvenser for legedelen av primærhelsetjenesten. På kort sikt vil det  

utløse en akutt rekrutteringskrise da det er åpenbart at et stort antall  

fastleger ikke kommer til å inngå nye avtaler hjemlet i den nye forskrift og  

unge leger vil forsøke å unngå fastlegehjemler så godt det lar seg gjøre. På  

lang sikt vil forslaget til fastlegeforskrift innebære slutten på faget norsk  

allmennmedisin slik vi kjenner det i dag. Den norske fastlegen har stort  

selvstendig faglig ansvar, men også frihet under ansvar. Dette har ført til at  

fastlegene som gruppe er karakterisert med høy motivasjon, stor  

arbeidskapasitet men likevel høy trivsel og, ikke minst, stor tillitt blant  

våre pasienter. Når motivasjonsdriverne blir endret fra autonomt ansvar til  

ytre og detaljert kontroll vet vi at dette virker svært demoraliserende og  

fatalt ødeleggende for allmennmedisinens faglige integritet og stolthet. Det  

er for oss uforståelig at HOD samtidig med innføringen av Samhandlingsreformen  

som i høyeste grad er avhengig av en faglig autonom og velfungerende  

legetjeneste i primærhelsetjenesten, retter dette fatale angrep mot dagens  

fastlegeordning. 

Vårt forslag er at HOD bevilger seg tid til å tenke og i samarbeid med de  

viktigste aktører innen kommunale legetjenesten (Legeforeningen og 

KS) utarbeider et helt nytt forslag til forskrift for å videreføre det som er  

godt med dagens fastlegeordning. 
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