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Høringsuttelelse —fastlegeforskrift fra kommunene Farsund,
Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal Lyngdal og Sirdal

Det vises til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 22.12.2011 om revidert
fastlegeforskrift og oversender høringsuttalelse fra Listerrådet som er utarbeidet i samarbeid
med kommuneoverlegene i Listerkommunene.

Innledning
I forbindelse med samhandlingsreformen, legger Helse- og omsorgsdepartementet fram
forslag til ny forskrift om fastlegeordningen. Fastlegeordningen har til nå vært basert på
overordnede rammer gjennom forskrift og avtaler mellom den enkelte fastlege og
kommunen. Erfaringene fra de siste 10 årene er at fastlegereformen har ført til bedre
tilgjengelighet, kortere ventetid og bedre legedekning. Befolkningen er også svært fornøyde
med fastlegeordningen. På den annen side er det signaler som tilsier at fastlegeordningen ikke
fungerer så bra for pasienter som ikke selv oppsøker lege og at oppsøkende og forebyggende
virksomhet ikke prioriteres. Det vises til at samarbeidet mellom fastleger og kommunal
omsorgstjeneste, distrikts psykiatriske senter kan bli bedre og at den kommunale
styringsmuligheten ovenfor fastlegen bør styrkes. Departementet mener at det er behov for å
presisere listeansvaret og fastsette nasjonale kvalitets- og funksjonskrav med tilhørende
rapporteringskrav.
Nedenfor følger høringssvar fra kommunene i Listerregionen (Farsund, Flekkefjord,
Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal). Høringssvaret er utarbeidet i nært samarbeid
med Lister legeutvalg som består av kommuneoverlegene i Listerkommunene (Sigurd Waage
Løvhaug, Tor Nilsen, Uwe Malitius, Johan Unhammer, Tom Eikeland og Ivan Jovovic).

Generelle innspill til høringsnotatet:
Kommunene i Lister er generelt positive til forskriftforslagets presisering av
kommunens ansvar for fastlegeordningen, fastlegens listeansvar, innføring av krav til
funksjon og kvalitet i tjenesten og forslag om flytting av truende og voldelige
pasienter fra en fastlegeliste.

Kommunene i Lister er mer skeptiske til forslagene som innebærer at sentrale sider
ved ordningen som i dag er avtaleregulert nå foreslås forskriftsfestet, samt til
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detaljeringsnivået i enkelte av kravene til kvalitets og styringsformål, samt forslag om
økonomiske sanksjoner.

Forskriften legger opp til en betydelig økning i nye oppgaver for fastlegene sammen
med sterke krav til uprioritert rasktilgang på timer for pasientene. Det finnes ingen
strategi for å øke tallet på fastleger. Dette vil sammen føre til et sterkt press på
konsultasjonstiden.. Legene blir da presset til å utrede mindre selv og henvise flere til
spesialisthelsetjenesten —stikk i strid med intensjonen i samhandlingsreformen. For å
nå målene i reformen vil det være behov for en styrkning av legetjenesten i
kommunene, flere leger og økte økonomiske rammer.

Rammevilkårene for avtalebasert allmennpraksis vil bli så sterkt forandret, at det vil
utløse behov for reforhandling av alle fastlegeavtalene. Det er grunn til å frykte at en
del allmennleger vil vurdere å gå ut av fastlegeordningen og drive helprivat
allmennpraksis uten refusjonsrett for pasientene, i område der det er økonomisk
grunnlag for det. Disse legene vil være uten vaktplikt og andre plikter i forhold til
øvrige kommunale helsetjenester. En slik deling av allmennlegetilbudet vil være
svært uheldig helsepolitisk.

De økonomiske konsekvensene kommunene vil få knyttet til oppfylling av pålegg og
intensjonene i forskriften er undervurdert. Forslaget vil ha økonomiske og
administrative konsekvenser som det ikke er tatt høyde for. Det vil være behov for
mer kompetanse og administrative ressurser for å følge opp, styre og planlegge
legetjenesten.

Kommunene er i en situasjon med stort behov for nyrekruttering av allmennleger,
både fordi mange erfarne allmennleger nærmer seg pensjonsalder, og fordi både
befolkning og oppgaver øker. Kommunene trenger stabile allmennleger, leger som
velger å bli værende i faget over tid. Det er derfor behov for at det utvikles tiltak for
rekruttering av flere fastleger og at det opprettes rekrutteringsstillinger på fastlønn.
Videre er det viktig at man har en legepolitikk som er tydelig mht. hva en ny legerolle
innebærer og at man unngår endringer av det omfang som nå foreslås i ny forskrift.

Kvalitetsutvikling i allmennmedisin er svært viktig både for pasientene, kommunen
og allmennlegene. Først og fremst gjelder dette faglig kvalitet på arbeidet som blir
utført. Det burde være et krav ved alle nye fastlegeavtaler at legene er spesialister i
allmennmedisin eller inngår avtale om å spesialisere seg til dette. Denne spesialiteten
inneholder krav til opplæring og regelmessig resertifisering som skal sikre at legen
ikke sakker faglig akterut. Kvalitetsutvilding er ellers en kontinuerlig prosess som
krever positivt samarbeid mellom partene og der tiltak blir gjennomført ut fra en
analyse og prioritering av behov sett i forhold til tilgjengelige ressurser. Det er ikke
godt kvalitetsarbeid å plukke ut enkeltfaktorer og forskriftsfeste disse uten vurdering
av ressurssituasjonen.

KOMMENTARER TIL ENKELT PARAGRAFER:

§1 - §3 Ingen kommentar.
§ 4 slik bestemmelsens andre ledd er formulert synes det som om alle kommuner plikter å ha
fastleger med avtale. Kommunens overordnede ansvar følger av § 3. Om kommunen velger å
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sikre nødvendige allmennlegetjenester gjennom avtaler med selvstendig næringsdrivende
eller gjennom fastlønn, bør være opp til den enkelte kommune å avgjøre.
I tråd med Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-1, siste ledd foreslås § 4 andre ledd endret til:
Kommunensfastlegeordning skal ha et tilstrekkelig antallfastleger. Kommunen kan enten
tilsette ifastlonnede stillinger, inngå avtale med selvstendig næringsdrivende lege eller
organisere ordningen i en kombinasjon.
§5 Selv om det vil kunne medføre administrative konsekvenser for kommunene støtter
kommunene i Lister forslaget om at leger som har mottatt trusler eller vært utsatt for vold fra
pasienter må få slippe å være fastleger for disse.
§6 Det er i dag HELF0 som fører fastlegelistene og informerer om ledig plass. Det bør det
fremdeles være, det synes ikke hensiktsmessig å overlate denne informasjonsplikten til
kommunene, og det vil kunne medføre vesentlige administrative kostnader.
§7 Loven gir den som yter helsetjenester ansvaret for at tjenestene er forsvarlige. Det er ikke
grunnlag for å tolke loven slik at det er kommunene som har dette ansvaret for selvstendig
næringsdrivende leger som kommunen har avtaler med, slik denne forskriften later til å gjøre.
Det skaper usikkerhet om forholdet mellom kommune og helsetilsyn, og det stiller krav til
medisinsk kompetanse som kommunen ikke har.
Det følger av helsepersonellovens § 4, første ledd, at Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i
samsvar med de krav tilfaglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kanforventes utfi-a
helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonenfor øvrig. Kommunens
plikt følger av helsepersonellovens § 16 som sier at Virksomhet som yter helsehjelp, skal
organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagteplikter. Det er
liten grunn til å omfortnulere dette ansvaret i fastlegeforskriften. En henvisning til
helsepersonelloven vil være tilstrekkelig.
Å gi kommunen ansvaret for å kontrollere de svært detaljerte funksjonskravene som
forskriften pålegger, vil kreve oppbygging av kontrollkapasitet i kommunen. Dette vil være
feilprioritering av knappe helseressurser.
§8 Krav om utarbeidelse av skriftlige rutiner for samarbeid mellom fastleger og andre
tjenesteytere vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for kommunene. Det bør her
vurderes om det skal utarbeides maler for slike rutiner nasjonalt.
§9 Ingen kommentar.
§10 Kommunene i Lister støtter forslaget, men stiller seg spørrende til formuleringen i fjerde
ledd. Det må fremgå at legens plikt til å skrive legeattester ikke er ubegrenset. Legen må
vurdere om formålet med attesten er aktverdig, slik at det er saklig og medisinsk grunn til å
skrive attesten.
§11 Ingen kommentar.
§12 Kommunene i Lister støtter forslaget om en konkretisering av hvilke
allmennlegeoppgaver kommunene står fritt til å forplikte fastlegen til å utføre. Det er en
forutsetning at kommuner og leger i størst mulig grad har en dialog om hvilke oppgaver den
enkelte ønsker slik at leger med interesse og kompetanse tar oppgavene på seg av seg selv. I
merknadene til forskriften står det at legene ikke skal kunne pålegges samfunnsmedisinske
eller arbeidsmedisinske oppgaver. Det er ikke samsvar mellom dette og forskriftsteksten sin
hjemmel til å pålegge legene medisinskfaglig rådgiving og deltakelse i plan- og
utredningsarbeid. Det er jo dette som er samfunnsmedisin.
§13 Reglene om plikt til å delta i legevakt er tatt ut av særavtalen mellom KS og
legeforeningen om leger i kommunehelsetjenesten. Kommunene i Lister støtter forslaget om
å presisere at deltakelse i kommunal legevakt utenfor ordinær åpningstid og vikarordning for
dekning av fravær kommer i tillegg til annet legearbeid kommunen kan forplikte fastlegen til
å utføre, men er usikre på om de mer spesifikke bestemmelsene bør presiseres i forskrift.
Organisering av legevakttjenesten i kommunene er viktig for kvalitet på arbeidet og
rekruttering av leger. Det er en stor svakhet ved samhandlingsreformen så langt, og denne
forskriften særlig, at man ikke har sett dette i sammenheng med akuttforskriften og behovet
for bedre finansiering og organisering av legevakttjenestene
§14 - §16 Ingen kommentar.
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§17 Kommunene i Lister støtter forslaget om å presisere at fastlegene skal legge nasjonale
faglige retningslinjer til grunn for sin praksis, men er usikker i hvilken grad kommunen vil ha
mulighet til å kontrollere dette kvalitetskravet. Kommunene i Lister vil påpeke at det vil
være svært arbeidskrevende å gi skriftlig individuelt tilpasset informasjon til alle pasienter.
Det vil være nødvendig i visse situasjoner, men må tilpasses legen sitt skjønn over pasienten
sin evne til å ta til seg informasjon.
§18 Kommunene i Lister støtter forslaget om at fastlegen skal ha et system for å innhente
bruker- og pårørendeerfaringer regelmessig og bruke resultatene i sitt arbeid med å forbedre
virksomheten, men stiller seg spørrende til hvordan og hvem som skal etterse at fastlegen
etterlever kravet. Dersom kommunen er tiltenkt dette ansvaret vil det medføre økonomiske-
og administrative konsekvenser.
§19 Kommunene i Lister støter forslaget om at fastlegene skal ha oversikt over tjenestebehov
og legemiddelbruk til innbyggere på egen liste og tjenester disse mottar, men dette forutsetter
en nasjonal standard slik at programvare for nødvendig uttrekk av journalopplysninger kan
utvikles. Det finnes i dag ikke gode nok verktøy for å hente ut denne informasjonen
systematisk. Å gjøre dette manuelt vil være en uoverkommelig oppgave.
§20 Kommunene i Lister støtter forslaget om at leger må tilby time eller sykebesøk til
personer der legen får kjennskap til at de kan ha alvorlig sykdom som det later til at de ikke
er i stand til å følge opp selv. Dette vil som oftest være på grunn av opplysinger fra pårørende
eller omsorgstjenestene. Kommunene i Lister er imidlertid usikker på i hvilken grad
formuleringen i forskriften åpner for et mer omfattende oppfølgingsansvar. Eksempelvis mht.
undersøkelser rekvirert av for eksempel sykehusleger, som fastlegen får til orientering.
Dersom intensjonen er at fastlegen skal ha et ansvar for å ha oversikt over hele journalen til
hver enkelt pasient på lista, hvilken sykdom de har og om de følger den godt nok opp, vil
dette bidra til å undergrave den enkeltes ansvar for egen helse
§21 Kommunene i Lister stetter forslaget om å presisere fastlegens ansvar for koordinering
av tjenester og for å ta initiativ til nødvendig samarbeid om og informasjon om rettigheter til
IP og koordinator til egne listeinnbyggere. Arbeid med individuell plan og individrettet
forebygging blir ikke finansiert av trygden. Kommunen betaler selvstendig næringsdrivende
leger for arbeid med individuell plan utenom ansvarsgruppemøter. Forslaget vil derfor kunne
medføre økte kostnader for kommunene.
§ 22 Kommunene i Lister er positive til forslaget om at fastlegen skal ha oversikt over tilbud
i kommunen som kan ha en forebyggende effekt på pasienter som de avdekker har risiko for
utvikling av nye sykdom eller funksjonssvikt eller forverring av etablert sykdom eller
funksjonssvikt.
§ 23 Kommunene i Lister mener at forslaget er uhensiktsmessig detaljstyring av praksis. Det
vil være i legenes egen interesse å ha systemer som sikrer høy grad av tilgjengelighet og
informasjon om åpningstider, samt mulighet for å bestille time via sms eller epost, da
tilgjengelighet er et av kriteriene mange vil legge vekt på ved valg av fastlege. De færreste er
interessert i å stå på listen hos en fastlege man ikke får tak i, og tilsvarende er fastleger ikke
interessert i å drive praksis uten pasienter. Kommunene i Lister stiller seg også spørrende til
hvem og hvordan man skal kunne kontrollere at 80 % av henvendelsene faktisk besvares
innen 2 minutter. Det er en målsetting å ha korte ventetider hos fastlege, men det er likevel
nødvendig å kunne prioritere henvendelser slik at man prioriterer pasienter med truende
symptomer raskere enn kontroller og problemstillinger som kan vente. En del
problemstillinger vil også kunne avklare seg i ei rimelig ventetid og gjøre at det likevel ikke
blir behov for konsultasjon. Det er uklart hva som er ment med arbeidsdag i § 23. Dersom det
er legen sine avtalefestede arbeidsdager som er ment, så vil man akseptere betydelig lenger
ventetider hos leger som har deltidspraksis. Dersom man mener virkedager, vil forskrifta
kunne bli umulig å oppfylle for leger som har deltidsstillinger som kommuneoverlege,
sykehjemslege med mer.
I § 24 er begrepet virkedager benyttet for plikten til at fastlegen skal gi tilbud om helsehjelp
samme dag for pasienter meldt fra legevakt. Dersom fastlegen har avtalt redusert åpningstid
med kommunen, vil pasientene måtte henvende seg til det kommunale legevaktstilbudet. Det
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vil variere fra dag til dag og fra fastlege til fastlege i hvilken grad dette kravet vil være mulig
å kombinere med andre deltidsstillinger. og muligheten for kommunen til å ha
kommuneoverleger i deltidsstillinger kombinert med allmennpraksis.
I tillegg fordrer det en mulighet til kommunikasjon mellom fastlegekontor og legevaktsentral
som fungerer hele døgnet.
Kravet til tilgjengelighet i §§23-24 er ikke egnet til forskriftsregulering, men
problemstillingene bør være gjenstand for lokale avtalar der man ser på praktiske muligheter
for hvor skarpe målsettinger man bør ha, og mulighet for gjennomføring —også gjennom
samarbeid mellom leger og ikke ved å gi heile ansvaret til den individuelle fastlegen.
§25 og § 26 Kommunene i Lister støtter forslagene om at fastleger skal gi tilbud til
hjemmebesøk og at fastlegene ved behov skal henvise listeinnbyggere til
spesialisthelsetjenesten og til kommunale helsetjenester.
§27 Kommunene i Lister er opptatt av utfordringer knyttet til at pasienter har mange
medikamenter, men er likevel usikre på om det er riktig at fastlegene skal gis ansvar for å
kontrollere legemiddelforskrivningen til pasienter som går fast til spesialist. I disse tilfellene
kan det synes som urimelig at det er fastlegen som skal ha ansvar for å kontrollere
spesialistens medikamentforskriving.
§28 Kommunene i Lister mener at fastlegen kun bør pålegges ansvar for å delta i
sykefraværsoppfølging hos pasienter som fastlegen selv sykemelder. Deltakelse i dialogmøter
må legen ha mulighet til å prioritere ut fra problemstillingene i hvert enkelt tilfelle og den
totale arbeidssituasjonen. Mange pasienter blir sykemeldt av andre enn fastlegen. Fastlegen
kan ikke ta ansvar for sykefraværsoppfølging av disse før behandlingsansvaret også blir
overført til fastlegen.
§29 Kommunene i Lister vil understreke at implementeringen av Samhandlingsreformen i
stor grad avhenger av at Norsk helsenett blir operativt for alle aktører.
§30 I henhold til merknadene til denne paragrafen er det et kommunalt ansvar å sørge for at
en kvalifisert tolketjeneste er tilgjengelig når det oppstår et behov, dette forutsetter god
tilgang til tolketjenester nasjonalt. Det vil ikke være mulig for fastlegen å gi individuelt
tilpasset skriftlig informasjon på alle språk.
§31 Rapportering bør skje gjennom et overordnet system for uttrekk av relevante
standardopplysinger fra pasientjournalene. Det bør være en overordnet statlig oppgave å
utarbeide og drifte slike system med tilbakemelding til den enkelte lege og utarbeiding av
statistiske opplysinger til kommunen. At hver enkelt kommune skal utarbeide system for
innhenting og bearbeiding av styringsdata vil være ressurskrevende og dyrt for kommunene.
§32-35 Det er en underlig praksis departementet har gitt seg inn på med avtaler regulert i lov
og forskrift. Avtaler er i utgangspunktet inngått mellom selvstendige parter. Disse punktene
hører ikke hjemme i en forskrift men i avtaler mellom partene.
§36 Det er vanlig praksis at økonomiske sanksjoner —bøter —ikke tilfaller de som skal
avgjøre de. Det er urimelig at kommunen skal ha økonomiske interesser i å gi fastlegene
økonomisk straff. Det er også urimelig at det bare er selvstendig næringsdrivende leger som
kan rammes av dette sanksjonsmiddelet, ikke fastleger som er ansatt av kommunen på fast
lønn.
Økonomiske sanksjoner er på den annen side et vanlig og legitimt virkemiddel i et
avtaleforhold for å få bedre praksis —der hvor det foreligger vesentlig mislighold av en
inngått avtale.
Kommunens evne til å etterleve at det ikke foregår brudd på bestemmelser i forskrift,
rammeavtale eller individuell avtale og administrering av varsling og tilbakehold om
månedlig per-capita tilskudd vil medføre økte økonomiske og administrative ressurser i
kommunene.
§37 Det er urimelig at man fremdeles regner en normalliste på 1500 listeinnbyggere 10 år
etter at fastlegereformen ble innført, og etter at fastlegene stadig får flere oppgaver. Skal man
kunne øke oppgavene til fastlegene må også kapasiteten økes ved at antall innbyggere per
fastlege blir redusert. Dette må være en del av en kontinuerlig vurdering av kapasitet og
oppgaver gjennom forhandlinger, og ikke flyttes til forskrift slik det her er lagt opp til her.
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Den fleksibiliteten gjeldene avtaler gir til listereduksjon ved arbeidskrevende lister og
spesielle behov, må opprettholdes.
§38-§41 Ingen kommentar
Forskriftompasientrettigheteri fastlegeordningen
§ 1 Ingen kommentar
§2 Å forskriftsfeste rett til time hos fastlege innen en angitt frist fratar legen mulighet til å
prioritere de som trenger det mest. Man skal selvsagt tilstrebe kortest mulig ventetid, men en
slik rettighet vil kunne føre til at pasienter med større behov blir skjøvet bakover i køen.
§3-§9 Ingen kommentar
InnspillfraListerpårørende- og brukerutvalg
Høringssvaret fra kommunene i Listerregionen har blitt behandlet i det interkommunale
bruker- og pårørendeutvalget, som har følgende høringsuttalelse til forskriften:
Vedveivalg ogprioriteringer må hensynet til pasienten være tungtveiende. Økte oppgaver og
plikter tilfastlegene forutsetter at det ansettesflere fastleger i kommunene.
Lister brukerutvalg er positive til økte kvalitetskrav tilfastlegene knyttet til å ha oversikt og
henvise til kommunaleforebyggende tiltak Lister brukerutvalg vil også gjerne understreke
at elektronisk kjernejournal vil være enforutsetning for kvaliteten i behandlingen.

Med hilsen

CarnillaDunsæd
På vegneav rådmannsutvalgeti Lister
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