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UTTALELSE FRA HAMAR ALLMENNLEGEUTVALG 

VEDRØRENDE FORSLAG TIL REVIDERT FASTLEGEFORSKRIFT 
 
Fastlegeordningen  har fungert etter intensjonene lokalt og nasjonalt . 
Eksisterende fastlegeordning  er bygget på lov, forskrift og avtaler. 
 
Forslaget til revidert  fastlegeforskrift er uforenlig med god allmennmedisin . Den 
 forskriftsfester en rekke nye oppgaver  uten mulighet for faglig prioritering og pålegger fastlegene oppgaver 
som er innbyrdes motstridende og uforenlige.  
Den forutsetter at alle disse oppgavene skal løses  av det eksisterende antall fastleger . 
Den legger til grunn at det er mye ledig kapasitet hos fastleger . Siden det ikke er tilfelle,  kan vi ikke se det er  
mulig å innfri alle disse kravene uten at det går ut over kvaliteten på direkte pasientbehandling. 
 Forslaget til revidert  forskrift  begrunnes med behov  for kontroll og styring.  Evaluering av fastlegepraksis og 
fagutviking i allmennmedisin  må ivaretas gjennom forskning og organer som arbeider med kvalitetsutvikling. 
Fastlegene i Hamar  ønsker en styrking og videreutvikling av fastlegeordningen gjennom gode lokale prosesser . 
Forslaget til revidert  fastlegeforskrift bryter med den forutsetning fastlegeordningen er bygget på. 
Den bryter med prinsippene for samarbeid og forhandlinger mellom partene bak fastlegeordningen;  staten, 
kommunene og legeforeningen. 
Et enstemmig Hamar allmennlegeutvalg gjorde følgende vedtak på møte den 15.02.12 :  
Fastlegene vil   ikke fornye sine avtaler som fastleger i Hamar kommune hvis forslaget til fastlegeforskrift 
vedtas i sin nåværende form. 
 
Vi anmoder Helseministeren om å starte prosessen på nytt i samhandling med de aktuelle parter , 
legeforeningen og KS , for å utvikle fastlegeordningen videre. Dette er en forutsetning  for at vi kan levere gode 
allmennlegetjenester til befolkningen og sikre fastlegeordningen for fremtiden.  
 
Med hilsen  
 
 
 
 
Ragnhild Dybvig  hovedtillitsvalgt,  Andreas Heck  varatillitsvalgt, 
Sissel Helene Bergaust  leder Hedmark legeforening , Randi Engen , Trond Floberghagen ,Are Hofshagen, 
,Bodil Horne, Bente Jareld, Dorthe Jensen, Solveig Breien Johansen, Rikard Karsberg, Karl Erik Løken, 
Elisabeth Moland, Gabriele Nilsen, Geir Erik Nilsen, Bente Bjørnhaug Pedersen, Runar Rekve, Emma 
Rudneva, Lars Erik Smistad,  Karl Otto Sørensen, Kåre Steinum, Harald Stenersen, Håvard Strand, Hong Trinh,  
Gisle Vermund, Ulf Vestheim,  Lars Wefring,  Kjersti Wien, Asbjørn Yttreland. 

 


