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Fastleger i Lenvik, Tranøy Berg og Torsken har etter gjennomgang av forskriften kommet til
følgende konklusjon:

Intensjonene er gode og bedre pasientbehandling er et felles mål.

Ordningen trenger å styrkes og videreutvikles, blant annet for å kunne
oppfyllesamhandlingsreformens intensjoner.

Forskriften, i høringsforslagets form, inneholder imidlertid ikke de rette virkemidler for å
kommet til dette målet. Det legges opp til vesentlig økning av papirarbeid og møtevirksomhet
med ulike instanser uten at det tydeliggjøres hva som skal vike for nye arbeidsoppgaver.
Kravene til timeavtale innen 2/5 dager fierner mulighetene til å prioritere pasientene på faglig
forsvarlig måte. Fastlegene er uenige både i denne formen for detaljregulering og i bruken av
legearbeidskraft.

Konsekvensen vil bli alvorlig for pasientene: De sykeste pasientene vil ikke kunne bli
prioritert først av hensyn til kravet om tilgjengelighet. Forslaget stimulerer til korte
konsultasjoner og mindre utredning i allmennpraksis. Det vil nødvendigvis føre til flere
henvisninger til andrelinjetjenesten for å ivareta pasientens helse. Dette er stikk i strid med
intensjonene i samhandlingsreformen. Det økte antall henvisninger til spesialisthelsetjenesten
må forventes å sprenge kapasiteten, noe som igjen vil medføre vesentlig lengre ventetid for
pasientene for behandling. Dette mener vi vil forverre en allerede kritisk situasjon i
andrelinjetjenesten.

Det er av lokalforeningens bekymring at fastlegeordningens eksistens er truet av innholdet i
høringsforslaget om den nye forskriften. Dette som et resultat av at de sentrale parter i
fastlegeordningen (Legeforeningen og KS) ikke har vært med på prosessen frem til forslag til
ny fastlegeforskrift. Disse bør være med for å legge de sentrale rammer mens
detaljreguleringen bør legges til avtalen mellom kommuner og fastleger, slik at det er
mulighet til å gjøre lokale tilpasninger. Dette er spesielt viktig for kommuner der det er store
problemer med rekruttering. Sistnevnte vil være spesielt viktig for vår region.



Fastlegene i Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken mener den nye fastlegeforskriften, slik den
foreligger nå, krever at alle de individuelle avtaler for den enkelte lege må reforhandles
dersom den vedtas.

Vi ber derfor om at foreliggende forslag til ny fastlegeforskrift skrinlegges og at HOD går
sammen med Legeforeningen og KS for å få en bedre prosess frem mot forslag til ny
fastlegeforskrift.
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