
De fleste har nok fått med seg at Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD)like før jul 2011 sendte ut 
på høring et forslag til fastlegeforskrift – og at dette ikke har blitt tatt spesielt godt imot blant 
fastlegene. Vi som fastleger i Fauske kommune ønsker med dette å si noe om våre synspunkter på 
denne. 

De viktigste målene i den nye forskriften ser ut til å være å bedre kvaliteten på legetjenestene og å 
øke tilgjengeligheten til legetjenester for folk flest. Dette er gode og viktige mål som vi slutter oss til. 
Men vi er ikke helt enige i virkemidlene. Forskriften vil pålegge oss å delta i flere møter, drive med 
mer pasientopplæring, både muntlig og skriftlig, bruke mer tid på rapportering til kommunen, bruke 
mer tid på hjemmebesøk og på å oppsøke de som ikke selv oppsøker fastlegen sin, samt å bruke mer 
tid på forebyggende arbeid. Og dette uten at det står noe om flere stillinger eller hvem som skal 
betale for dette. Det virker som om HOD tror at vi har altfor lite å gjøre i dag. 

Økonomiske konsekvenser er det ikke sagt noe om i forslaget til forskrift i det hele tatt, og vi frykter 
at vi og kommunen må ta regningen for dette, ikke Staten. Mange nye oppgaver for fastlegene vil 
måtte bety mange nye stillinger. Da den nylig innførte Samhandlingsreformen ble presentert for et 
par år siden hørtes det ut som om det skulle legges til rette for å øke antall fastleger i Norge. Siden 
har det ikke vært snakket så mye om dette. Det har heller ikke kommet noen økonomiske virkemidler 
for å øke antallet stillinger eller å bedre rekrutteringen til fastelegestillinger. Videre vil kommunens 
plikter til å kontrollere fastlegenes virksomhet bety økte investeringer både i personell, kompetanse 
og utstyr/metodikk. 

Vi er fastleger, noen med lang erfaring, andre relativt ferske. Men vi trives i jobben vår og ønsker 
hver dag å gjøre en god jobb for våre pasienter.  Vi har hektiske hverdager, og gjør så godt vi kan for 
å imøtekomme stadig nye krav fra myndighetenes side. Senest sommeren 2011 ble det innført nye 
retningslinjer for sykefraværsoppfølging som pålegger fastlegene å stille opp på dialogmøter etter 7, 
26 og 52 ukers sykemelding. Vi merker at disse møtene tar mye tid og kommer I TILLEGG til det 
arbeidet vi før gjorde for de sykemeldte. Det nye forslaget til Fastlegeforskrift kommer med mange 
nye pålegg som vi ikke skjønner hvordan vi skal få tid til å etterkomme, nettopp fordi det kommer I 
TILLEGG til den jobben vi allerede gjør i dag. 

Vi ønsker å være tilgjengelige for våre pasienter, samtidig som vi ønsker å gjøre faglige vurderinger i 
forhold til hvem som trenger legetime umiddelbart, og hvem som kan vente en stund. Vi ønsker å 
besvare henvendelser på telefon så raskt som mulig, og vi ønsker å tilby timer uten urimelig lang 
ventetid. Men vi ønsker ikke at stoppeklokka skal styre timelistene våre og at en 50 åring uten 
symptomer/plager som vil ha kontrollert blodtrykket skal prioriteres foran med en ung person med 
mistanke om kreft, bare fordi han/hun ringte først. Vi ser også for oss at et krav om å tilby legetime 
innen 2 eller 5 dager vil kunne føre til at vi må ta imot mange flere pasienter hver dag, og at 
konsultasjonene derfor blir mye kortere. Dette vil nok også føre til at vi vil utrede og behandle 
mindre, og heller henvise mer til spesialisthelsetjenesten – det stikk motsatte av det som er målet 
med den nylig innførte samhandlingsreformen.  

Det foreliggende forslaget til forskrift vil etter vår mening ikke føre til hverken bedre kvalitet på den 
tjenesten vi tilbyr eller bedre tilgjengeligheten til legetjenester for pasientene. Og det vil nok heller 
ikke bedre rekrutteringen blant fastlegene. 

Med vennlig hilsen fastlegene i Fauske kommune 


