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MELDING OM POLITISK VEDTAK 
 
 
HØRING - FASTLEGEFORSKRIFTEN  
 
 
Saken er behandlet i Notodden kommunestyret i møte den 15.03.2012 som sak nr. 24/12. 
 
 
Kommunestyret sluttet seg enstemmig til følgende høringsuttalelse fra Notodden 
kommune 
 
Generelle betraktninger 
 
Forskriften er blitt svært detaljert på enkelte områder, så en bør nøye diskuter om et slikt 
detaljeringsnivå er hensiktsmessig.  
 
Samhandlingsreformen har gjort det nødvendig å tydeliggjøre fastlegenes samfunnsoppdrag. 
Rekrutteringen av nye fastleger til kommunene er allerede vanskelig.Med økt etterspørsel i hele 
landet kan det bli enda vanskeligere å få dekket behovet. Utdanningssystemet og rekrutteringen av 
et tilstrekkelig antall leger i framtida er et tema som må vurderes i sammenheng med forskriften. 
 
En viktig forutsetning for å kunne lykkes med en så ambisiøs forskrift er at det tilføres ressurser til 
fastlegeordningen i kommunene, og at fastlegene kompenseres økonomisk for reduserte listelengder 
og endrede arbeidsformer. 
 
Kommentarer til forskriftsforslaget 
 
Tilgjengelighet 
§ 21 sier at fastlegen skal koordinere forebyggende tiltak, undersøkelse, behandling og medisinsk 
rehabilitering. Dette er viktig for pasientene. Det er behov for bedre koordinering av 
medisinskfaglig arbeid i kommunene – bl.a. innen re/habilitering. Imidlertid vil dette kreve økte 
fastlegeressurser. 
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I § 23 stiller krav til at telefon skal besvares innen 2 minutter. For mange legekontorer vil dette bli 
en stor omstilling og presset på telefonene kan variere svært mye.  Det bør heller stilles krav til at 
alle fastlegekontor har et eget telefonnummer for hastehenvendelser som oppgis til publikum. En 
eventuell frist for besvarelse bør knyttes mot en slik hastetelefon. 
Pasientrettighetsforskriften §2 «gir rett til tilbud om konsultasjon hos sin fastlege senest innen 5 
dager», hvilket er fornuftig, men bør også omfatte fastlegens vikar.  
 
Elektronisk kommunikasjon 
§ 29 stiller krav til fastlegenes mulighet til kommunikasjon via sitt journalsystem. I teksten gjentas 
krav til fastlegen ved å utdype første ledd i andre ledd. Hvis myndighetene stiller krav til 
journalføring, elektronisk samhandling og personvern er det unødvendig å beskrive hva dette skal 
være i andre ledd. Andre ledd bør tas ut og kravet bør ligge i merknader til forskriften eller forskrift 
om journalføring og en evt. forskrift om elektronisk samhandling. Det må være en forutsetning at de 
som fastlegen skal ha elektronisk kommunikasjon med også må pålegges krav om nødvendig IKT 
utstyr og tilknytning til Helsenett. 
  
Oppsøkende virksomhet og forebyggende arbeid 
I § 19 stilles krav til at fastlegen skal ha system for å ha oversikt over tjenestebehov og 
legemiddelbruk til listepasientene. Det stilles videre krav til å ha et system for å identifisere 
pasienter på lista med spesielle opplysninger som bør gi faglig grunn til å ta kontakt med pasienten 
og tilby oppfølging av fastlegen. 
 
Med dagens systemer er dette vanskelig å etablere. Dette bør gjøres avhengig av at det er etablert 
automatiske uttrekksverktøy og elektronisk kommunikasjon mellom fastleger, sykehus, legevakter 
og kommunale omsorgstjenester.  
 
Sanksjoner 
Kommunene har ansvar for en allmennlegetjeneste som i hovedsak organiseres som selvstendig 
næringsdrift. Kommunen har naturlig nok ikke samme styringsmulighet overfor selvstendig 
næringsdrivende leger som overfor fast ansatte. 
 
Bruk av sanksjoner er et alvorlig inngrep i en privat praksis. Staten bør lage tydelige retningslinjer 
for hvordan slike sanksjoner evt. skal kunne gjennomføres og hvordan de skal graderes ut fra 
alvorlighetsgrad i brudd på forskriften. 
 
Kvalitetsarbeid 
I § 7 beskrives at «Kommunen er ansvarlig for at fastsatte kvalitets- og funksjonskrav i 
fastlegeordningen overholdes, jf. §§ 17 - 30.»  Det kan her virke som om kommunen står ansvarlig hvis 
en fastlege ikke overholder fastsatte kvalitetskrav. Dette må endres og tilpasses alminnelige prinsipper 
for ansvarsplassering i helselovgivningen. I dette tilfellet bør fastlegene defineres inn under Helse og 
omsorgstjenestelovens § 4-2. Vi foreslår at teksten endres til ”Kommunen er overordnet ansvarlig for at 
…” 
 
I § 17 Krav til kvalitet stilles krav til at fastlegen bør gi skriftlig informasjon om behandling og 
oppfølging til pasienten. Det er ikke et «skal» krav men vil allikevel i stor grad virke inn på fastlegens 
arbeidssituasjon og kapasitet. Satt sammen med § 30, med krav om informasjon på pasientens språk, vil 
dette kunne gi en alvorlig begrensing av fastlegekontorets kapasitet 
I samme paragraf brukes begrepet ”oppdatert kunnskap” dette er upresist og bør erstattes med ”allment 
aksepterte faglige normer”. 
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§ 27 pålegger fastlegen et ansvar for at legemidlene, og kombinasjonene av disse er kvalitetssikret. Skal 
fastlegene  ha ansvar for at all forskrivning er trygg og effektiv, må det sikres at de har fullstendig 
informasjon om forskrivningen. Det er etablert et sentralt reseptregister(e-resept), som vil kunne 
muliggjøre dette. Kravet kan ikke innføres før landsdekkende innføring av e-resept er gjennomført. 
 
 
Legevakt 
§13 søker å tydeliggjøre at fastlegenes rolle i kommunal legevakt fortsatt er viktig. Dette er i dag en del 
av avtaleverket og Notodden kommune mener det er fornuftig at samfunnsoppdraget med legevakt 
forskriftfestes. I forhold til fritak fra legevaktsarbeid bør dette presiseres i form av konkrete kriterier i 
sentrale avtaler. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Margit J Frømyr 
formannskapssekretær 
 


