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HØRINGSUTTALELSEAD FORSLAGTIL FASTLEGEFORSKRIFT

Fastlegene i Nittedal synes at fastlegeordningen fungerer meget bra i Nittedal. Vi har ingen forståelse

for at det er nødvendig med den omfattende endringen som er foreslått. Spesielt kritiske er vi til at

mange forhold som tidligere har vært regulert i avtaler mellom fastlegene og kommunen, nå blir lagt

i en forskrift, med de rettslige følger dette kan få for legen. Mange av oppgavene som står listet i

forslaget er forhold fastlegene allerede tilstreber, men de får langt mer alvorlige konsekvenser når de

nå legges inn i en forskrift.

Fastlegene planlegges pålagt en rekke nye forpliktelser som medfører at vi vil måtte bruke mer tid på

å tilfredsstille kravene i forskriften og mindre tid til å diagnostisere og behandle pasientene. Vi vil

forventes å kunne gi pasientene time innen 2-5 arbeidsdager uansett problemstilling og kunne rykke

ut fra legekontoret ved behov og utføre mange oppgaver utenfor legekontoret, deriblant delta i flere

møter og utføre utredningsarbeid for kommunen, og samtidig kunne forpliktes til å ha hele 1500

innbyggere på listene våre.

Summen av nye forpliktelser for fastlegen vil få konsekvenser for måten fastlegen i dag jobber på.

Det vil bli vanskeligere å prioritere de som er sykest og trenger hjelpen først, konsultasjonene vil bli

mye kortere og flere pasienter vil bli henvist til spesialister og sykehus, stikk i strid med intensjonen

for fastlegeordningen om at fastlegene skal utføre mest mulig av legearbeidet selv.

Forslaget innebærer også at ansvaret for tilsyn mht. forsvarlighet og kvalitet av helsetjenesten

overføres fra fylkene til kommunene. Vi mene? at de fleste kommuner hverken har kompetanse eller

ressurser til å kunne utføre dette arbeidet. Det foreslås at kommunen skal kunne la være å utbetale

driftstilskuddet til en fastlege dersom kommunen mener at fastlegen ikke oppfyller alle forpliktelsene

i forskrifter og avtaler. Vi frykter at kommuner vil holde tilbake driftstilskuddet uten skjellig grunn for

å spare penger. Fastlegene vil risikere å måtte permittere ansatte dersom driftstilskuddet ikke blir

utbetalt med resulterende dårligere service overfor pasientene.

Fastlegene i Nittedal føler at vi alt i alt gjør en god jobb overfor våre pasienter og har inntrykk av at

våre pasienter stort sett er fornøyd. Det er alltid rom for forbedring og dette jobber vi med

kontinuerlig. Men dersom forslaget til fastlegeforskrift ikke blir vesentlig endret er det sannsynlig at

mange fastleger vil melde seg ut av ordningen hvilket vil kunne gå ut over de svakeste pasientene.

Forslaget til forskrift vil kunne rasere fastlegeordningen slik vi kjenner den og det er pasientene som

vil bli skadelidende.
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