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HØRINGSSVAR - REVIDERT FASTLEGEFORSKRIFT 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) takker for muligheten til å kommentere 
ovennevnte høring. 

Samhandlingsreformen trådte i kraft ved siste årsskifte. Den legger et betydelig ansvar på de 
enkelte kommuner til et større tjenestetilbud for å utforme et helhetlig behandlings- og 
rehabiliteringstilbud til pasienter som er ferdig behandlet på sykehus. I denne kjeden blir 
fastlegenes rolle sentraL De spiller en viktig rolle for behandling og tilfriskning hos 
pasientene, slik at de kan bli friske og arbeidsføre så snart som mulig. 

Samhandlingsreformen stiller derfor store krav til fastlegene etter at pasientene blir 
tilbakeført til sin hjemkommune; deres arbeid og oppgaver er premissene for at reformen 
skal fungere. 

Mer forebygging i form av tidlig intervensjon, forebygging av sykdom og forhindring av at 
sykdom forverrer seg, samt krav om opp søking av personer som selv ikke kontakter 
fastlegen, er viktige mål i Samhandlingsreformen. For at disse skal nås, tillegges fastlegene 
derfor et betydelig ansvar også for tiden før folk blir syke. 

NHO ser at det kan være behov for at fastlegenes arbeidsform må justeres noe for å tilpasses 
målene i Samhandlingsreformen, men mener det er bekymringsfullt dersom det nye forslaget 
i for stor grad medfører rammer som vil redusere fastlegenes tid til pasientbehandling. 

Uten at vi tar stilling til detaljer i forslaget, er vi derfor opptatt av at eventuelle nye 
arbeidsoppgaver eller mål ikke må gå på bekostning av fastlegenes tilbud om nødvendig 
behandling av syke personer, enten de er utskrevet fra spesialisthelsetjenesten eller ivaretas i 
primærhelsetjenesten fra første sykdomsdag. 



Vi mener dette er en viktig forutsetning for å øke pasienttilfredshet, forkorte sykdomsforløp 

og unngå unødig sykefravær. 

Vennlig hilsen 

NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON 

JNJj~ 
Lars Jacob Hiim . 

Fungerende avd. direktør 
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