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Høringsuttalelse om utkast til revidert forskrift om fastlegeordningen i kommunene

Saksbakgrunn:
Helse- og omsorgsdepartementet sendte i desember 2011 utkast til revidert forskrift om 
fastlegeordningen i kommunene på høring, med høringsfrist 22. mars 2012. Departementet påpeker i 
høringsbrevet at fastlegene spiller en sentral rolle for å nå målene i samhandlingsreformen, og at 
kommunene må ha et godt samarbeid meg fastlegene og tilstrekkelige styringsvirkemidler til 
rådighet. For å oppnå dette samarbeidet og bedre kommunal styring, ønsker regjeringen å fastlegge 
flere krav til fastlegenes virksomhet i forskrift framfor at man baserer seg på avtaler.

Presisering: 
En høringsuttalelse om denne saken kan bli svært lang og inneholde mange fasetter. Når Helse 
Finnmark skriver sin høringsuttalelse har vi valgt å snevre uttalelsen inn slik at man kun vurderer 
saken sett fra Helse Finnmark og spesialisthelsetjenestens side. Vi tar det for gitt at andre aspekter 
ved saken blir håndtert av andre aktører, dvs fastlegene avgir høring der saken er sett med fastlegenes 
øyne, kommunene avgir høringer der kommunenes syn kommer fram osv. 

Vurdering: 
En god og velfungerende fastlegeordning er grunnleggende for god samhandling mellom sykehusene 
og førstelinjetjenesten, og dermed god og effektiv bruk av den samlede helsetjenesten og et godt 
helsetilbud til befolkningen.

Departementets forslag til endringer i fastlegeforskriften inneholder flere områder der fastlegene blir
tilpliktet økt fravær fra praksis med tilsvarende mindre tid til kurativ medisin. Samtidig skal 
ventelistene for å få time kortes betydelig ned. Det framgår ikke åpenbart at fastlegeordningen er 
tiltenkt tilførsel av større personellmessige eller økonomiske ressurser. 

Den eneste måten man kan få til flere konsultasjoner på kortere tid er at medgått tid per 
pasientkonsultasjonen kortes ned. Dette vil medføre fare for at fastlegene i mindre grad enn i dag vil 
kunne gjøre den viktige jobben som primærlege og portvakt. 

Helse Finnmark er redd for at ordningen slik den er beskrevet vil svekke det faglige innholdet i 
primærhelsetjenen. Helse Finnmark frykter som følge av dette en økt andel henvisninger, svakere 
faglig arbeid i primærhelsetjenesten og sekundært til dette betydelig økt belastning på 
spesialisthelsetjenesten. 



Kirkenes

I disse samhandlingstider, der vi i Finnmark jobber aktivt etter NEON-prinsippet (Nærmeste 
Effektive OmsorgsNivå) og jobber med å overføre arbeidsoppgaver til primærhelsetjenesten og 
desentralisere arbeid, frykter vi at våre bestrebelser vil motarbeides av effekten av fastlegeordningen 
slik den er beskrevet i forslaget til ny fastlegeforskrift. 

Uten å gå inn i detalj på enkeltparagrafer vil vi be departementet gjennomarbeide forskriften på nytt 
med tanke på at vi i framtida – som følge av eldrebølgen – kommer til å trenge en enda sterkere og 
bedre faglig fundert fastlegeordning enn det vi har hatt i dag, og at man legger til rette for en tilførsel 
av økonomi og personell i fastlegeordningen slik at de som arbeider i denne ordningen får anledning 
til å gjøre en god faglig jobb med pasientene.  
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