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Høringsvar - revidert fastlegeforskrift

Bakgrunn for saken:

Forslag til revidert fastlegeforskrift —høring

Helse-og omsorgsdepartementethar sendtforslagtil revidertfastlegeforskriftut på høring
medfrist22. mars2012.

I høringsnotatetforeslårdepartementetfølgende:

En presiseringav kommunensansvarfor fastlegeordningen.

En presiseringav fastlegenslisteansvar,herunderinnføringenav kravtilfunksjonog
kvaliteti tjenesten.

En forskriftsfestingav sentralesidervedordningensomi dag er avtaleregulert.

Kravomrapporteringtilkvalitets-og styringsformål.

Økonomiskesanksjonermot fastlegervedmanglendeoppfyllelseav avtalen.

Flyttingav truendeog voldeligepasienterutensamtykkefra en fastlegeliste.

Høringsuttalelsener utarbeidi samarbeidmedkommunelegenei Sandnes,Gjesdal,Klepp,
Time og Hå.

Bakgrunn

Kommunenefikki 1984 ansvarfor helsetjenestenetil befolkningenved innføringav
kommunehelsetjenesteloven,somble avløstav den nye helseog omsorgsloveni år.

I 1984 bledet økonomiskeoppgjøretmed legenedelt på 3 —egenandelerfra pasientene,
drifttilskuddfra kommuneneog trygderefusjonerfra staten.I 1984 kunnekommunenevelge
mellomfastansattelegereller næringsdrivendeleger.Drifttilskuddettil næringsdrivende
legervar en kompensasjonfor at legeneselvtokansvarforå tilsetteeget hjelpepersonell,
ordnetlokaler(husleieog inventar)og alle investeringeri utstyrsomvar nødvendig.Ved
innføringav fastlegeordningeni 2001 bledet i gjeldendefastlegeforskriftfra 2000 § 11 sagt
at fastlegeri hovedsakskalvære næringsdrivende.Driftstilskuddetbleomgjorttil listetilskudd
(ellerper capitatilskudd).Gjesdalkommunehar i dag 8 næringsdrivendefastleger.I tilleggtil
egen praksishar legenekommunalearbeidsoppgaversomsykehjemslegeellerskole—og
helsestasjonslege.Fastlegenedekkerknapt80 % av legevakteneved legevakti Sandnesog
Gjesdal.Legeneslegevaktsarbeidblirikkedefinertsomarbeidstidi sentraleavtalerog ikke
regnetmed i statensKOSTRA rapporteringom legenesukentligearbeidstid.

Etterinnføringav fastlegereformeni 2001 harden blittstyrtetternåværendefastlegeforskrift
og nasjonalsentralavtalemellomstaten,KS og legeforeningenomfastlegeordningen(FLO).
I tillegger det en egen avtalemellomKS og legeforeningenfor kommunaltarbeid.
Kommunenharegen individuellavtale med hverfastlege. I forslagettil nyforskrifter store
delerav nasjonalavtaleforeslåttflyttetover i forskrift.

Fastlegeordningen

Norgesmestpopulæreoffentligehelsetilbuder en velfungerendeførstelinjetjenestemed
12,5 millionerkonsultasjoneri året hvormangefår hjelpbilligogtrygtutenå belaste
sykehusene.Et velfungerendeog motivertallmennlegekorpser heltavgjørendeforat
kommuneneskalkunnetilbybefolkningenen tilfredsstillendehelsetjeneste.Det er alltid



behov for kontinuerlig forbedring av det allmennmedisinske fagområdet og administrative
forhold rundt allmennlegetjenesten, og dette mener Gjesdal kommune oppnås best gjennom
samarbeidsavtaler samt tilstrekkelig ressurstilgang.

Nasjonale analyser viser at en fastlege arbeider i snitt om lag 47 timer / uke, i tillegg kommer
pålagte legevaktsoppgaver. Kvinnelige fastleger rapporterer en sterkere økning i
arbeidstiden siden innføringen i 2000 enn mannlige fastleger. Høringsforslaget legger til en
rekke nye oppgaver samt et betydelig økt krav til tilgjenglighet og mer arbeidskrevende
administrative forhold på legekontorene. Dette gjøres uten at andre oppgaver i klartekst
nedprioriteres eller at nødvendige ressurser tilføres. Statsråd Bjarne Håkon Hansen sluttet
seg i 2009 til Helsedirektoratets utredning om at det var behov for 2700 nye legestillinger i
kommunal sektor i perioden 2009 —2015 som ledd i innføringen av samhandlingsreformen.
Arbeidspresset og ansvaret som pålegges den enkelte lege både av medisinsk og
administrativ art vil ikke kunne ivaretas innen tidsrammer som dagens unge leger aksepterer.
Samlet sett vil arbeidssituasjonen høyst sannsynligvis hindre tilstrekkelig videre rekruttering
til faget og medføre en ytterligere forgubbing av fastlegekorpset og gi fare for utilstrekkelig
legedekning i kommunene. I dag er mer enn 1/3 del av landets fastleger over 55 år og
andelen øker for hvert år. Kvinnene utgjør nå størsteparten av nye leger som utdannes og de
ønsker seg mer regulert arbeidstid, enn det menn tidligere har praktisert. Av de vel 400
årsverk som er tilført fastlegeordningen de siste 10 år utgjør kvinnene godt over 80 %.

Forslaget som foreligger kan som konsekvens undergrave mange av tankene i
Samhandlingsreformen og spesialisthelsetjenesten bør i stor grad frykte forslaget slik det
foreligger. Tid er en avgjørende faktor for å kunne gjøre en god medisinsk vurdering,
spesielt i forhold til forebyggende helsearbeid, men utvilsomt også for å sende de rette
pasientene videre til spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten er helt avhengig av en
velfungerende allmennlegetjeneste og vice versa. Per i dag er ventetidene og tilgangen til
spesialisthelsetjenesten en betydelig større utfordring enn tilgjengelighet til fastlegen. Hvis
4000 fastleger får det litt travlere og henviser bare 1 prosent flere enn de gjør i dag, vil
sykehusene motta 30 % flere innleggelser og ventetiden vil øke betydelig.

Helsetjenester som ikke nødvendigvis gir bedre helse verken for den enkelte eller i et
samfunnsperspektiv, vil få for høy prioritet på bekostning av andre allmennmedisinske
oppgaver. Det er sannsynlig at den økte tilgjengeligheten vil medføre at de friskeste
pasientene vil oppta en enda større del av fastlegens tid og ressurser. Det er vel også nokså
usikkert om bedret tilgjengelighet er en treffsikker kvalitetsindikator så lenge øyeblikkelig
hjelp funksjonene er i varetatt og prioriteringer er gjort etter medisinsk faglige hensyn.

Vurdering

Høringsnotatet er omfattende, og vi velger å uttale oss om enkelte sentrale områder som
prioritering, kvalitet og kommunal styring og ressursbruk, der det er endringer fra tidligere
forskrift.

Kvalitet og prioritering

Kapittel 4 i forslaget til ny forskrift omhandler funksjons- og kvalitetskrav, og krav til
rapportering. Det er krav til brukermedvirkning.

§18. Fastlegen vil få utvidet ansvar for innbyggerne på lista. Han/hun skal ha oversikt over
visse grupper av innbyggere på lista.

Fastlegen har ansvar for oppsøkende virksomhet hos pasienter der det er kjent behov
for helsehjelp og som selv ikke søker hjelp

Fastlegen skal delta i nødvendig samarbeid, mellom annet med arbeids- og
velferdsetaten



§ 22 Individrettetforebyggingskalvære en integrertdel av tjenesteytelsen

§23. Det er forslagtil kravom tilgjengelighet.Systemetfor mottakav telefonhenvendelser
skal innrettesslikat 80 % av alle henvendelserkan besvaresinnen2 minutt.Pasientenskal
tilvanligå tilbudom konsultasjoninnen2. arbeidsdagetterbestilling,alternativt5 dager.
Fastlegenskalgi tilbudom hjemmebesøktilvissegrupper

§25. Det blirstiltkravtil rapportering

Det er positivtat ansvarfor innbyggerneblirpresisert.Vår erfaringer at leger leggerstorvekt
på fagligkvalitet,og kravtilmersystematiskkvalitetsarbeider bra. Det vil reduseresjansene
for uønsketehendelserog gjøre behandlingensikrerefor pasientene. Langventetidblirofte
oppfattetsomdårligkvalitet,selvom det er forsvarligå vente. Fleresykeeldresombor
hjemme,vilgjøredet nødvendigmedfleresykebesøk.Fagligeretningslinjerbør leggestil
grunnog være en kvalitetsindikatorsomkan bligjenstandfor tilsyn.Rapporterbørvære
fellesfor hele landet,og de må hentesutav elektroniskjournalog brukestil planleggingog
sammenligning.Systemfor brukermedvirkningmå utarbeidesi samarbeidmellom
legeforening,KS og statenved hjelpav gode IKTsystem.

Slikforskriftener formulerti høringsforslageter det et absoluttkravomventetidforalle på
enten2 eller5 dager. Dette medførerat alle harsammeretttil time,uavhengigav
alvorlighetsgradav sykdom,og det er ikkeromfor prioritering.Det står i motsetningtil
prioriteringi spesialisthelsetjenesten.Det er et bruddmedallmentakseptertenormerat en
ikkeskalprioriterede førstsomtrengerdet mest.Forå ha kapasitetogfleksibilitettil dette,
må en se for seg at konsultasjonervil blikortere,og det vilbetymestfor kronisksykeog
eldre. Samhandlingsreformenleggeropptil at mer skalutredesog behandlesi
primærhelsetjenesten,menskorterekonsultasjonervilgi flere henvisningertil
spesialisthelsetjenesten.Det er storfare forat en da tilretteleggerfor denfriskestedel av
befolkningenpå bekostningav utsattegruppersomkronisksyke,skrøpeligeeldreog
personersomhar problemmed rusog psykiskhelse. Overaltellersi helsevesenetblirde
sykesteprioritertførst. I Gjesdalkommuneharfastlegenei alle år hatten ordningmed øhj-
timerhverdag, slikat fristpå 2 dagerer unødvendig.Et kravomventetidbørgå utav
forskriftenog innarbeidesi en avtaleog gjeldeforde med symptompå sykdomsomkan
være alvorlig.Medisinskfagligskjønnog prioriteringmå liggetilgrunnså lenge
allmennlegeressursenebådeer det marginaleog bærendefundamenti systemet.
Fastlegenesportvaktfunksjonvil kunneundergravesi takt med befolkningensøkte
forventningerom alle muligetyperhelsetjenesterog utredninger.

Revidertforskrifthar sommålå styrkefastlegeordningen,og hvertpunkter for seg selv
positivt.Økte oppgaver,størrekravtil tilgjengelighetog sammelistelengdegjør det ikke
realistiskå gjennomføredette utenå øke antalletfastlegersomda kan ha korterelister. For
mangekravutenøkte ressurser,vilpåvirkerekrutteringnegativt.

Forskriftener sværtdetaljert,og storedelerburdebliflyttettilbaketilnasjonalavtaleom FLO
mellomstaten,KS og legeforeningen.En goddialogvilda kunnesettekravom prioritering
og praktiskekvalitetsmål.

Styring/tilsyn

Kommunener ansvarligforat fastsattekvalitets-ogfunksjonskravi fastlegeordningenblir
overholdt§ 7.

Kommunenskal leggetil rettefor samarbeidmedfastlegene§ 8.

Det er forslagom at en ved bruddpå forskriften,rammeavtaleeller individuellavtale,kan
holdetilbakeheleellerdelerav per capita-tilskuddet§ 36.



Styring må i stor grad, som i dag, baseres på samarbeid og dialog.
Innhenting av kvalitetsdata vil i stor grad kunne nyttes til dialog om innretting og eventuelt
justering av praksisprofil. Om det en sjelden gang skulle bli aktuelt med formelle reaksjoner
bør det nyttes bøter snarere enn tilbakehold av basistilskudd. Saksbehandlingsregler,
klagemuligheter og tiltak/ reaksjoner må bli forutsigbare og det må praktiseres likt på
nasjonalt nivå.
Det bør vurderes å gjøre det enkelte legesenter som pliktsubjekt når det gjelder
kvalitetsarbeid, og ikke den enkelte fastlege.

Større kommunalt ansvar for tilsyn kan medføre uklar rolle i forhold til tilsynsmyndighet og
også habilitetsproblem da kommuneoverlegen i mange kommuner også er fastlege. §§ 31,
36.

Ressursbruk
Forslag til revidert forskrift vil føre til økt ressursbruk for kommunene med tanke på inngåing
av avtaler, tilsyn og oppfølging av den enkelte fastlege. Vi kan årlig anslå ressursbruk på
minst 5 timer pr fastlege (2 timer medarbeidersamtale, 1 time gjennomgang av rapporter og
2 timer kontroll av kvalitetsarbeid). Dette vil bli arbeid for kommuneoverlegen, da det er
nødvendig med allmennmedisinsk kompetanse. Dersom det påvises avvik i kvalitets og
funksjonskrav, vil det kreves betydelig mer ressurser ovenfor enkeltleger / legekontor.

Kommunene må etter oppgaver i ny forskrift utvide rammene for kommuneoverlege for
oppgaver i forhold til fastlegene (og folkehelselova). Fastlegene må ved disse oppgavene
trekkes ut fra pasientarbeid og honoreres for tidsbruken som går med til samarbeid mellom
legene og kommunen.

Konklusjon/sammendrag
Gjesdal kommune mener det er behov for økt integrering av fastlegetjenesten i de øvrige
kommunale helse- og omsorgstjenestene. Dette er i tråd med intensjonene i
samhandlingsreformen.
Gjesdal kommune er positiv til endringer i fastlegeforskriften som gjør fastlegens ansvar
for personer på listen klarere og at det settes krav til kvalitet. Staten bør ta initiativ til
sammen med KS og Legeforeningen å utvikle et nasjonalt kvalitetsrapporteringssystem.
Gjesdal kommune går mot å forskriftsfeste detaljerte tilgjengelighetsbestemmelser.
Tilgjengelighet til fastlegen gjennom telefon og ventetid kan bli bedre hos mange
fastleger, men dette kan sikres gjennom avtale mellom Legeforeningen, KS og Staten.
Gjesdal kommune mener at fastlegen må prioritere på egen liste etter medisinsk behov,
alvorlighetsgrad og kapasitet, selv om en også har et ansvar for de pasientgrupper som
selv ikke kan oppsøke fastlegen.
Legesenteret bør være pliktsubjekt når det gjelder kvalitetsarbeidet, ikke den enkelte
lege.
Ved behov for økonomiske sanksjoner bør dette skje gjennom bøter og ikke tilbakehold
av per capita tilskudd.
Forskriften gir økte oppgaver for både fastlegene og kommunene. For å realisere dette,
vil det være behov for kortere fastlegelister og ergo flere fastleger. Kommunene vil få
økte utgifter som kompenseres. De økonomiske og administrative konsekvensene av
forskriften er utilfredsstillende utredet.

Rådmannen i Gjesdal, den 02.03.2012

Bodil Sivertsen Hans Petter Torvik
rådmann kommuneoverlege


