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Høringsuttalelse  om revidert fastlegeforskrift. 
 
Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) som organiserer pensjonister fra kommune, fylke 
og stat er tilfreds med at det fremlegges en ny fastlegeforskrift. Samtidig er vi opptatt av at de 
eldres situasjon i en slik sammenheng blir ivaretatt. Slik det er nå, er kapasiteten for lav. 
Ventetiden for å få time hos fastlege er flere steder opp til 6 uker. Ved enkelte legekontorer 
får man bare undersøkt en diagnose ad gangen. For eldre pasienter som ofte har flere 
diagnoser, er dette uholdbart. Det kan også være et problem mange steder å få kontakt med 
sitt legesenter på dagtid. Dette synliggjør nødvendigheten av at fastlegene må være lett 
tilgjengelig, og at det bør komme tydelig fram i forskriften. 
Etter de opplysninger vi har innhentet skal fastlegen i sin ukentlige arbeidstid utføre 7,5 timer 
for kommunen, som skolelege eller annen offentlig legevirksomhet. I den nye forskriften 
pålegges det i tillegg en rekke andre oppgaver; møtevirksomhet, oppsøkende virksomhet og 
legevakt. Dette bekymrer Landslaget for offentlige pensjonister da det vil kunne innskrenke 
konsultasjonstiden ytterligere, og man kan risikere at det blir uoverkommelig å yte 
tilfredsstillende tjenester for pasientene. 
Det er beregnet at samhandlingsreformen som ble innført fra 1. januar 2012 krever 2000 nye 
fastlegestillinger. Gjennomføring av demensplan 2012 – 2015 krever også flere stillinger. 
Etter vår mening er det en formidabel oppgave kommunene her står ovenfor. Landslaget for 
offentlige pensjonister kan ikke se at det foreligger noen konsekvensanalyse av de vedtak som 
er fattet. Det burde etter vår mening være en selvfølge. 
I den sammenheng og som et eksempel vil vi vise til at kreft er alderdommens sykdom. Som 
vi vet kan en kreftsykdom forandre seg hurtig over kort tid. Vi er blitt informert om at 
kreftavdelingene som er spesialister på kreft, bruker fra 30 til 60 minutter på hver 
konsultasjon. Hvor mye tid må ikke da en vanlig praktiserende lege bruke. Vi vet også at det 
tar tid å undersøke og behandle geriatriske pasienter. På en slik bakgrunn er vi derfor 
bekymret for at skal en opprettholde kvantiteten med for liten tid, så vil det gå ut over 
kvaliteten. Vi er også bekymret for at den økende belastningen på/av fastlegen vil gå ut over 
det forebyggende helsearbeid.  



Landslaget for offentlige pensjonister er redd for at belastningen på fastlegen blir så stor at 
kvaliteten på det legearbeid vedkommende skal utføre, blir for dårlig. For å understreke dette 
vil vi vise til rapporten fra klagenemda i Midt-Norge for 2011 som viser at sen og mangelfull 
diagnose ved kreft utgjør 25 % av klagene. Gjennomgående fra alle pasienter er at de klager 
over at legene har for liten tid til å høre på dem. Det samme er registrert fra andre deler av 
landet. 
 
Som en konklusjon vil derfor Landslaget for offentlige pensjonister gi uttrykk for at vi 
er bekymret for at med de pålegg fastlegene vil få ved den nye fastlegeforskriften, vil 
dette kunne ta så mye av deres tid at det vil gå utover pasientene, og da særlig de eldre. 
Vi vil isteden anbefale at man utsetter gjennomføringen av den nye forskriften for 
fastleger inntil man har høstet mere erfaring når det gjelder virkningene av 
demensplanen for 2012 – 2015, og samhandlingsreformen på fastlegenes arbeidsforhold. 
 
Samtidig vil vi oppfordre til uavhengig av vår konklusjon, at det må iverksettes tiltak 
som kan gjøre det enklere for pasientene å komme i kontakt med sitt legesenter. 
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