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Svar på høring - fastlegeforskriften

NorskHelsesekretærforbund(NHSF)organisereromlag5000helseseketæreri privatogoffentlig
helsetjeneste,herunderbådepåsykehusogfastlegekontor.Vivisertilovernevntehøringogvflknyttefølgende
kommentarertilforslaget:

Helsesekretærenesomjobberpåfastlegekontoreropptattavkvalitet,serviceogsamhandling.Detteersvært
viktigforåfåetlegesentertilåfungere.

Helsesekretærenerdenførstepasiententrefferbådepåtelefonogpålegesenteret.Yrkesgruppenkjenner
pasientenegodtoghardagligbredkontaktmedkommunensinnbyggere.NorskHelsesekretærforbundharogså
merketsegatbefolkningenskravtiltilgjengelighetogserviceharøkt.Dettegjørarbeidspressetstørre.

Arbeidsmiljaundersøkelse blant helsesekretserer

Høsten2010gjennomførteArbeidsforskningsinstituttet(AFI)påoppdragfraDelta/NHSFenstor
arbeidsmiljoundersøkelseblanthelsesekretærerpålegesenter.Fastegrep om helsa i hektisk kontor — En
undersøkelseav helsesekretærenesarbeidsforholdvedfastlegekontor. (AFI- notatt 14/2010) ble uutførtav
forskerKristinReichborn-Kjennerud.Denbekreftetatvåremedlemmerharenhektiskhverdag.Undersøkelsen
vistebl.a.atdetmangestederikkeerromforflerearbeidsoppgaverutenøktestillingsstørrelserellerflere
stillinger.

Undersøkelsenvisteforøvrigathelsesekretærenetrivsijobbentiltrossforlavlønn,tiltiderstresspreget
arbeid,mangelfullopplæringosv.Viantaratdetteerfordiyrketerspennendeogvariert.

Tilidengelighet

Helsesekretærenetilbringermyeavdageni telefonen.Godtilgjengeligheterviktig.Ofteerdetlangekøerforå
kommei gjennom,ogpasienteneklagerpålangventetidpåtelefonen.Detkanvirkesomombemanningener
forlavi forholdtilantallpasienterpålistenogpågangavtelefoner.Vierusikrepåomnyeordningersom
timebestillingpåE-post,smsog"Timesammedag"vilfrigjøretidforhelsesekretærene.Arbeidsoppgaveneblir
bareflyttetetannetsted.
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Når revidert fastlegeforskrift sier at tilgjengelighet og service er viktig, og at dette skal prioriteres, må det tas
høyde for at det er økonomi til å ansette flere helsesekretærer der det er nødvendig. Slik det er nå, er det ingen
norm for hvor mange helsesekretærer det skal være ansatt per lege eller listelengde.

Norsk helsesekretærforbund mener at det må gjøres noe i forhold til dette for at kommunenes befolkning skal
få nødvendig hjelp og oppleve at fastlegen er tilgjengelig.

Nye krav til fastlegen utenfor legesenteret

Ved at legene pålegges mer møtevirksomhet, oppsøkende virksomhet, hjemmebesøk og pålagt kommunal
tjeneste, vil de vil være mindre tilgjengelig på kontoret. Dette vil si at helsesekretærene fra tid til annen kan
komme til å måtte bemanne legesenteret uten lege til stede. Pasientene vil allikevel komme til legesenteret for å
ta blodprøver, hente resepter osv. Dette er oppgaver som løses fint uten at legen er tilstede, men på et
legesenter dukker det også opp uforutsette hendelser, f. eks pasienter som kommer inn med skader,
brystsmerter osv.

Norsk Helsesekretærforbund ønsker å understreke viktigheten av å ha lege til stede så mye som mulig i
åpningstiden. Pasienter som hører til på små legesentra eller solo-praksiser vil være mer utsatt for ikke å treffe
legen på kontoret.

§23 Allmenne tilgjengelighetsbestemmelser

Om telefontilgjengeligheten er tilfredsstillende og pasientene slipper til med det samme når de har brukt for
øyeblikkelig hjelp, så mener Norsk helsesekretærforbund at tilbud om konsultasjon innen 5 hverdager etter
bestilling er godt nok. På denne måten beholder lege/helsesekretær mulighet til å gjøre egne prioriteringer av
hvem som kan vente eksempelvis 2 dager, og hvem som kan vente 5 dager. Vi mener at dette
vurderingsansvaret må ligge hos fastlegen. Hvis alle som ringer skal inn like fort, vil det bli vanskeligere å holde
av timer til øyeblikkelig og halv-øyeblikkelig hjelp. Vi må beholde retten til å prioritere rundt hastegrad.

Oppsummering

Det er kommunen som har ansvar for fastlegeordningen og at denne fungerer over for kommunens befolkning.
Tilgjengelighet og god pasientbehandling vil være overordnet. Her spiller helsesekretærene en viktig rolle. Hvis
befolkningen skal oppleve ivaretakelse, service og tilgjengelighet så er vi helt avhengig av at legesenteret har
tilgjengelig og tilstrekkelig personale.

NORSK HELSESEKRETÆRFORBUND
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