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Fastlegeordningen er en offentlig tjeneste som skårer høyt på tilfredshet blant brukerne. Dette 

er bra. Det står imidlertid ikke som en motsetning til en videreutvikling av tjenesten. Skal man 

oppnå målene i samhandlingsreformen om forebygging av sykdom og hjelp på riktig nivå, er 

det nødvendig med en tydeligere ansvarliggjøring av fastlegene, og klare krav til funksjon og 

kvalitet. Det er også nødvendig med tydeliggjøring av kommunens overordnede ansvar for 

kommunale helsetjenester, herunder fastlegene jf §§ 3 til og med 9.  

 

LHL støtter hovedlinjene i forslaget fra departementet. Vi ser at forslagene til endringer er 

gode virkemidler for å oppnå en bedre fastlegeordning der det er mer oppmerksomhet rundt 

forebygging av sykdom og helseproblemer. I dag er det alt for mange som opplever at 

helserisiko ikke er fanget opp og man ender opp med plager og lidelser som kunne vært 

unngått eller redusert. Vi mener det er et riktig grep å overføre flere av forholdene som 

tidligere har vært avtalefestet over i forskrift. Dette sidestiller fastlegeordningen i større grad 

med andre offentlige helse- og omsorgstjenester og gir større muligheter for at 

fastlegetjenesten inngår i en helhetlig kommunal helsetjeneste.  

 

Forslagene vil være krevende for fastleger, særlig de med lange pasientlister. Det er ikke et 

alternativ for LHL å gå imot forslagene fordi legene ikke har kapasitet. Løsningen på det må 

være flere fastlegehjemler. Da samhandlingsreformen ble lansert, var det mye oppmerksomhet 

knyttet til økning i antall fastleger. Dette har ikke vært fulgt opp i det videre arbeidet med 

samhandlingsreformen. LHL mener det vil være nødvendig å øke antall fastlegehjemler slik at 

legene har kapasitet til alle oppgavene som blir pålagt gjennom denne forskriften. Vi mener 

også at en rekke rammebetingelser må bedres hvis det skal være mulig for den enkelte lege å 

oppfylle pålegg i forskriften. Det gjelder IKT-verktøy av ulike slag, for eksempel for å gjøre 

det mulig å bestille time via sms eller gjennomfør enkle brukerundersøkelser Det samme 

gjelder tilgang på og finansieringsordning for å bruke tolk, for å nevne noen av de pålegg som 

foreslås i forskriften, der man er avhengig av utenforliggende faktorer for faktisk å kunne 

innfri kravene.  

 

 

 

 

Helse og omsorgsdepartementet 

Postboks 8011 Dep 

0030 Oslo 

 

Dato: 15. mars 2012 

Høringsuttalelse fra LHL om forslag til revidert fastlegeforskrift 

 



 

2 

Nærmere om enkelte punkter: 

 

Fastlegene listeansvar 

LHL stiller seg positive til at listeansvaret presiseres i forskrift og ikke blir stående i 

merknader slik tilfellet er innenfor dagens lovverk. Vi mener dette styrkes pasientenes 

rettigheter. Vi ser det som svært positivt at medisinske rehabiliterings- og 

habiliteringstjenester kommer inn under definisjonen av listeansvaret. Det samme gjelder 

ansvar for planlegging og koordinering av individrettet forebyggende arbeid.  

 

§ 12 

LHL ser det som positivt at mulighetene for 7,5 timers almennlegearbeid fastesettes i forskrift. 

Vi er imidlertid noe skeptiske til bruk av fastlegenes kapasitet i plan- og utredningsarbeid, da 

vi mener dette er oppgaver som i hovedsak bør utføres av kommunelegen. Kommunene er 

gjennom Folkehelseloven pålagt større oppgaver innen det helsefremmende og forebyggende 

arbeidet, og det vil i den forbindelse være nødvendig med oppmerksomhet på kommunelegens 

rolle, kapasitet og dimensjonering.   

 

§ 17 

 Det er positivt at det er stor oppmerksomhet om kvalitet. Blant annet bestemmelsen om at 

viktig informasjon om behandling og oppfølging skal gis skriftlig er viktig.  

 

§ 18 

Det er en klar forbedring i forhold til dagens lovgivning at fastlegen skal ha et system for å 

innhente bruker- og pårørendeefaringer regelmessig og bruke dette i arbeidet med å forbedre 

virksomheten. Vi vil påpeke at gode IKT-verktøy må være tilgjengelig for at dette skal gjøres 

enkelt og effektivt.  

 

§§ 19 og 20 

 LHL mener det er riktig å presisere fastlegens ansvar for å agere proaktivt overfor pasienter 

som oppsøker lege sjeldnere enn deres dokumenterte helserisiko skulle tilsi. Vi ser det som 

svært viktig og er ikke redde for at legene skal få en unødig arbeidsbyrde av dette, da 

forskriften er tydelig på hvem som er målgruppa, jf punktene a-d i forslag til § 19. Vi stiller 

oss også positive til bestemmelsen i § 20. Oppfølging av psaisenter i henhold til denne 

paragrafen mæ gjøres i tett samarbeid med kommunens omsorgstjeneste.  

 

§ 21. LHL mener denne paragrafen er viktig og riktig. Det vil ha stor betydning for muligheter 

for helhetlig behandling og oppfølging av pasienter med sammensatt behov. Vi ser det spesielt 

som positivt at ansvaret for rehabilitering presiseres i paragrafen. Ansvaret som pålegges 

fastlegene etter denne paragrafen kan imidlertid bli tidkrevende og det er svært viktig 

refusjonsordningen fungerer slik at det ikke medfører økonomisk tap for legen å utføre dette 

arbeidet framfor vanlig pasientbehandling.  

 

§ 22 

Ansvaret i denne paragrafen er svært viktig og er et område som i dag ikke er godt nok 

ivaretatt for mange pasienter. I arbeidet for både bedre helse for den enkelte og et bærekraftig 

helsevesen der forebygging og tidlig behandling prioriteres spiller fastlegene en nøkkelrolle.  

 

Det er imidlertid svært viktig at fastlegene har virkemidler til rådighet, om de skal kunne 

oppfylle kravet i paragrafen. Det innebærer at kommunene må ha tilbud om ulike 
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lavterskeltilbud som for eksempel røykeavvenningskurs, kurs i vektreduksjon og trimgrupper. 

Også tilbudet i spesialisthelsetjenesten bør utvides på dette området. Et eksempel på 

forebyggende hjelp på spesialisthelsetjenestenivå er prosjektet FamilY på Røros 

rehabiliteringssenter, der familier med overvektige barn får hjelp. Tiltak på gruppenivå vil 

også være viktig, ikke minst for å utjevne sosiale ulikehteri  helse. 

 

§§ 23 og 24 

LHL mener det er helt riktig å stille konkrete krav til tilgjengelighet, både hva gjelder respons 

på henvendelse og må for hvor raskt man skal ha time. Det er hevdet at dette vil gå utover 

kronisk syke pasienter, blant annet gjennom at det minker legens mulighet til planlagte 

oppfølgingstimer fordi de til en hver tid må ha ledig kapasitet. LHL har en motsatt 

innfallsvinkel. Vi mener kronisk syke som ikke har akutt legebehov i dagens system lett blir 

de som får time langt fram i tid. Vi mener et system der man skal få time innen et gitt 

tidspunkt vil være en klar fordel for alle pasientgrupper.  

 

For å sikre legen en viss fleksibilitet går vi inn for alternativ 2, det pasienten som hovedregel 

skal få tilbud om konsultasjon innen fem virkedager.  

 

LHL ser positivt på bestemmelsen i § 24 om fastlegens ansvar for øyeblikkelig hjelp. Dette vil 

ha stor betydning for pasientene, ikke minst i det at det gir en trygghet å vita at man faktisk 

kan få time ved øyeblikkelig behov.  

 

§ 25 

LHL mener at bestemmelsen om hjemmebesøk er et viktig bidrag til bedre helsehjelp for 

personer som har vanskelighet med å møte opp på legekontoret. Dette kan bidra både til at 

personer som burde være i kontakt med lege men  som er forhindret på grunn sykdom eller 

funksjonshemming faktisk får legehjelp, og bedre hjelp til kronisk syke. 

 

LHL mener for øvrig at det er en selvfølge at pasienter som ikke kan møte opp på 

legekontoret fordi det ikke er fysisk tilgjenglig, må ha rett til hjemmebesøk fra fastlegen. 

 

§ 27 

Som et ledd i forebygging av legemiddelrelaterte problemer er det riktig å forskriftsfeste 

fastlegens ansvar for listepasientenes legemiddelbruk, jf  27.  

 

Det er også slik at misbruk av vanedannende legemidler er et erkjent problem. LHL mener 

derfor at fastlegen må ha en plikt til legemiddelgjennomgang av slike medikamenter en gang i 

året uavhengig av om pasienten bruker 6 eller flere legemidler. 

 

§ 28 

LHL mener sykefraværsoppfølging er en av fastlegens primæroppgaver. LHL støtter derfor at 

dette ansvaret forskriftsfestes i fastlegeforskriften.  

 

§ 29 

I dag er ikke alle fastleger knyttet til Norsk Helsenett. Det betyr blant annet at epikrise ikke 

kan sendes elektronisk. LHL er derfor positiv til at det innføres et krav om at alle fastleger 

skal være knyttet til Norsk Helsenett. 

 

§ 30 
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God kommunikasjon er mellom pasient og fastlege er viktig for å kunne gi korrekt helsehjelp. 

Det følger også av pasient- og brukerrettighetsloven at pasienten har rett til å få all relevant 

informasjon om behandling. Dette bør omfatte både muntlig og skriftlig informasjon. Det er 

derfor bra at det pålegges fastlegen å benytte tolk når det er behov for det. 

 

§ 37 

LHL har ikke tatt stilling til bestemmelser knyttet til antall listepasienter, men vil presisere at 

det er viktig at alle legers listelengde står i forhold til det omfattende ansvaret den enkelte lege 

har for sine pasienter jf denne forskriften. Vi er også opptatt av at finansieringsordningene 

ikke må favorisere leger med lange lister og pasienter som har lavt forbruk av legetjenester. 

 

LHL vil avslutningsvis presisere at det vil være viktig med en evaluering av hvordan 

disse endringene har fungert innen rimelig tid. 

 

Med vennlig hilsen 

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 

 

 

Frode Jahren 

generalsekretær 


