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Til
Helse og Omsorgsdepartementet

Departementets nye forskrift truer dagens fastlegeordning.

Fastlegeordningen er utformet og utviklet i nært samarbeide mellom myndighetene og
Legeforeningen, og blir ved brukerundersøkelser vurdert som svært vellykket.
Ordningen trenger likevel å styrkes og videreutvikles, blant annet for å kunne oppfylle
samhandlingsreformens gode intensjoner. Dette må fortsatt skje i nært samarbeid
mellom myndigheter, legeforeningen og andre berørte parter, og baseres på den beste
tilgjengelige kunnskap og innsikt i den praktiske medisinske hverdag.

Vi ser med stor bekymring på den nylig fremlagte reviderte fastlegeforskriften fra Helse og
Omsorgsdepartementet. Den erstatter dagens godt utprøvde og innkjørte avtaleverk med til
dels svært detaljerte og uhensiktsmessige bestemmelser. Faglighet og pasientnært arbeide
skyves til side, og erstattes med regelstyrte pålegg, mer papirarbeid og møtevirksomhet uten
dokumentert helseeffekt, samt trusler om sanksjoner og bøter om ikke reglene følges.
Fastlegene skal forpliktes til å gjøre mer av alt, og samtidig tilby en grenseløs tilgjengelighet
uten noen medisinsk fagIig fundert prioritering av henvendelsene.

Det mest alvorlige er imidlertid at Helse og Omsorgsdepartemenetet med denne forskriften nå
avslutter samarbeidet om utviklingen av fastlegeordningen. Grunnlaget for suksessen så langt
har vært at stat, kommuner og legeforening har blitt enige, og sørget for sammenheng mellom
krav og gode intensjoner og de praktiske mulighetene for gjennomføring.

Tillit og trygghet er basisen i en god offentlig helsetjeneste. Dette er også sentrale
suksessfaktorer for at vi skal lykkes i vårt samfunnsmessige oppdrag: å forebygge,
utrede og behandle sykdom, og ikke minst å lindre og trøste etter beste evne. Vi leverer,
hver dag, en tjeneste som befolkningen setter høyt. Vi oppfatter departementets nye
veivalg som manglende forståelse for fastlegestanden generelt.

Vår uttalelse er enstemmig i vårt allmennutvalg i Gjøvik. Om dette forslaget til en forskrift
for fremtidens fastlegeordning ikke legges bort vil det bli svært vanskelig for oss å fornye
våre fastlegeavtaler med kommunen.

Vi anmoder Helseministeren om snarest å vende tilbake til samhandling som arbeidsform.
Legg tanken om omfattende lovfesting bort. Vi mener at samarbeid med gode krefter og
hensikter for å videreutvikle en fastlegeordning innenfor medisinsk faglige, økonomiske og
etiske rammer vil være nødvendig for å sikre rekruttering til faget. I tillegg vil det også bidra
til at vi også i fremtiden har motiverte og gode fastleger i en god offentlig helsetjeneste.
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