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Porsanger kommune

1-1daginotat : Forsla til n forskrift for fastlegeordningen

Fastlegeordningen ble etablert i 2001 for å styrke allmennlegetilbudet til befolkningen. Ordningen

er basert på samarbeid mellom KS, Legeforeningen og staten. Dagens forskrift gir rammer for

avtaleregulering mellom partene. Det er gjennomgående stor tilfredshet med fastlegeordningen

slik den fungerer, både hos pasientene, legene og i kommunene.

I forslag til ny, revidert fastlegeforskrift har departementet ikke sørget for å øke kapasiteten hos

fastlegene, men har begrenset behandlingskapasiteten ved å pålegge fastlegene betydelig

omfang av nye oppgaver, blant annet innenfor kommuneadministrasjonen, skriftlig

dokumentasjon på flere språk, undervisningsplikt overfor alle grupper, alt uten å øke antallet

leger. Departementet forutsetter at tilgjengeligheten likevel vil øke gjennom kravene om at

fastlegene skal sørge for svar på telefon innen 2 min og time innen 2 eller 5 dager etter

"bestilling". Det legges således til grunn at det er betydelig ledig kapasitet i dagens ordning. Det

er ikke en situasjon som Porsanger kommune står oppe i. Vi har ved lokal tilpasning av

fastlegeavtalene våre økt rammetimetall innenfor avtalene med fastlegene ved sykehjem og

innenfor forebyggende enhet i kommunen innenfor de siste par år. Et ytterligere pålegg om dette

vil være kontraproduktivt, og vil pålegge legene oppgaver de ikke har ressurser til pr i dag. For

Porsanger antas at oppgavene som skisseres fort kan summeres til at 5 leger pr 4000 mennesker

ikke er nok —men at vi må utvide kapasiteten med 20 % dvs til å omfatte en 6. legestilling for å

imøtekomme kravene i forskriften.

Å etterkomme kravet til kommunal styring med fastlegene etter departementets forslag vil også

innebære at det vil medgå mer tid å drive overvåkning av fastlegene, og kontrollere at de faktisk

driver innenfor avtalene med større grad av detaljstyring og kontroll enn i dag. Den forskriften

som nå er på høring handler i liten grad om fastlegens viktigste oppgave: pasientbehandling.

Legene pålegges en rekke oppgaver med motsatt effekt som trekker legene bort fra pasientene.

Legene skal vikariere for andre leger og ta legevakt etter kommunenes pålegg. En dag i uken

skal det pålegges oppgaver som: planarbeid i kommunen, undervisning av studenter, turnusleger

og leger med autorisasjon, oppgaver i fengsler, sykehjem, helsestasjon. I tillegg er det mange

pålegg som vil føre til at leger må bruke mer tid på skrivebordsarbeid og dokumentasjon.

Porsanger kommune ønsker:

å styrke tilgjengeligheten for befolkningen til fastlege —og ikke å svekke den som anført over.

- å styrke mulighetene for å beholde fastlegene i ordningen og å rekruttere nye. Forslaget til ny

fastlegeforskrift vil etter kommunens syn svekke denne muligheten

å utvikle ordninger for de som ikke etterspør fastlegen i samarbeid med legene i kommunen

å videreutvikle ordninger for forebygging og hjemmebesøk. Alle fastlegene våre driver i dag

både med forebyggende arbeid og hjemmebesøk.



Vi vil arbeide for å gjøre det enklere for pasientene å få kontakt med legekontoret og å få time. Vi

vet at dette er løst ved mange legekontor, men noen steder er det for lang ventetid. Forskriften

løser midlertid ikke ikke dette ved ensidige pålegg.

Vi vil øke mulighetene for pasientene til bedre kontakt med legekontoret og fastlegene og

pasientens valgmuligheter når det gjelder leger. Da kreves det flere leger i kommunene. Denne

forskriften fører til mindre tid med pasienten og færre leger i ordningen. Med

samhandlingsreformen ble det anslått et behov for 2500 nye leger, men dette er forlatt.

Eksempelvis vil en liten kommune 1000 innbyggere (pasienter) ha 3-4 leger for å dekke

legevakta.. Det betyr dårligere rammebetingelser enn normert. Det er en av årsakene til at

kommunene i Finnmark har måtte lage til dels dyre spesialordninger med legene- altså en

kostnad til kommunene fordi legenes rammebetingelser ikke er slik myndighetene har forutsatt.

De små kommunene taper mest; som nevnt får de minste kommunene bare per-capita for knapt

en normert legestilling, mens det i realiteten trengs 3-4 stillinger bare for å opprettholde en

tilfredsstillende dekning på legevakt. Utkastet til forskrift slik dette foreligger, tar ikke hensyn til

dette.

For å sikre framtidig rekruttering og medisinskfaglig kompetanse i de kommunale tjenestene bør

forskriften bidra til å øke attraktiviteten for å bli fastleger i stedet for sykehusleger. Etter vår

mening bør derfor unødvendige detaljkrav med udokumentert effekt fjernes fra forslaget, som for

eksempel detaljkrav om responstid på telefon og tid før legetime.

Legene vil reise på hjemmebesøk når det er hensiktsmessig og har bedt helsemyndighetene om

å justere de strenge restriksjoner som er lagt på hjemmebesøk. .

Forskriften griper inn i bestående avtaleforhold på en uheldig måte. Det betyr at kommunene må

lage nye avtaler med legene etter at forskriften er vedtatt med usikkerhet knyttet til hva som blir

resultatet. Vi mener det burde vært motsatt. Kommunene og legene burde selv kommet med

forslag om hvordan ordningen kunne forbedres og videreutviklet gjeldende forpliktelser med

balanse mellom partene.

Vi anmoder departementet om å skape gode samhandlingsprosesser som sikrer gjensidig

respekt og tillitt mellom partene i det videre arbeidet mot revidert fastlegeforskrift.


