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Høringsuttalelse vedrørende § 9 i forslaget til ny fastlegeforskrift
Jeg er klar over at det jeg skriver om her er en bagatell i forhold til de bekymringsfulle endringene 
som foreslås, men når fastlegeforskriften skal revideres, bør det ryddes opp i § 9 også.
 
Formuleringene om utjamningstilskudd og gjennomsnittlig listelengde er ren videreføring av det 
som står i eksisterende forskrift og merknad, dvs. like gale. Da fastlegeordningen ble innført hadde 
jeg og kommunen mange timers arbeid/diskusjoner og hva som egentlig gjaldt, og jeg er ganske 
sikker på at dette er blitt tolket forskjellig i ulike kommuner. 

Det er en uting å lage en formulering i en forskrift som sier noe annet enn det man mener, og så lage 
en merknad som sier noe annet enn forskriften sier. Deretter er det merknaden som gjelder og ikke 
det som står i forskriften. Man bør ikke skrive en ting i forskriften og noe helt annet i merknaden, 
slik som det er gjort her. 

Gjennomsnittlig listelengde er språklig og matematisk et helt presist begrep.  Det er det tallet man 
får når man tar summen av alle listene og deler det med antall lister. I et område der mange har 
fastlege i nabokommunen vil gjennomsnittlig listelengde kunne avvike betydelig fra ”antall 
innbyggere i kommunen delt på antall opprettede legestillinger eller hjemler i kommunen”. Denne 
forskjellen vil kunne ha en del økonomisk betydning i noen kommuner.

Forslag til endring av andre ledd i § 9: 
Dersom man ikke ønsker noen endring i regelverket bør for eksempel endres til:
Kommuner med mindre enn 5000 innbyggere skal gi et utjamningstilskudd til fastleger dersom teoretisk 
listelengde i kommunen er lavere enn en avtalt referanseliste. 
Utjamningstilskuddet skal svare til differansen mellom per capita-tilskuddet for fastsatte referanseliste 
og per capita-tilskudd for teoretisk listelengde i kommunen. Teoretisk listelengde defineres som antall 
innbyggere i kommunen delt på antall opprettede legestillinger eller hjemler i kommunen.

Med hilsen

Pål Toreid 
Kommuneoverlege

Høringsutkastet til fastlegeforskrift og merknaden til §9:
Andre ledd i § 9 Økonomisk vederlag til næringsdrivende fastlege m.m. 
Kommuner med mindre enn 5000 innbyggere skal gi et utjamningstilskudd til fastleger dersom  
gjennomsnittlig listelengde i kommunen er lavere enn en avtalt referanseliste. 
Utjamningstilskuddet skal svare til differansen mellom per capita-tilskuddet for fastsatte referanseliste og  
per capita-tilskudd for gjennomsnittlig listelengde i kommunen.

Merknad til andre ledd i § 9: Økonomisk vederlag til næringsdrivende fastleger m.m. 
Andre ledd bestemmer at i kommuner med mindre enn 5000 innbyggere skal kommunen gi et  
utjamningstilskudd til fastleger dersom gjennomsnittlig listelengde i kommunen er lavere enn en avtalt  
referanseliste. Utjamningstilskuddet gis for å bedre driftsgrunnlaget for privat praksis i små kommuner der  
fastlegene får korte lister og dermed mindre per capita-tilskudd fra kommunene. Gjennomsnittlig listelengde  
defineres som antall innbyggere i kommunen delt på antall opprettede legestillinger eller hjemler i  
kommunen. Størrelsen på referanselisten avtales i sentrale forhandlinger.
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