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Vedr. høring om revidert fastlegeforskrift 
 

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) viser til 
mottatt høringsnotat av 22.12.2011 om revidert fastlegeforskrift. 
 
RBUP Øst og Sør er en kompetansegivende organisasjon, som gjennom forskning og undervisning 
arbeider for å støtte og bedre tjenestene for barn og unge.  
 
Vi takker for anledningen til å bli hørt om utkastet til fastlegeforskrift. Vi har registrert debatten om 
utkastet, og det kan kanskje være grunn til å tenke på ny om hvorvidt disse målene best ivaretas 
gjennom forskrifter eller om man bør bruke andre virkemidler. Vi deler fullt ut departementets 
understreking av at fastlegene ikke er en privat ordning på siden av det øvrige helse- og 
omsorgstilbudet (både i første- og annenlinjen). I dag er imidlertid ikke fastlegene godt nok integrert. 
 
Det er grunn til å understreke fastlegens potensiale som koordinator og ankerfeste, også i arbeidet 
med barn og unges psykiske helse. Det potensialet er ikke utnyttet i dag. I mange kommuner er 
fastlegene i ferd med å bli perifere aktører i arbeidet med den største folkehelseutfordring vi står 
overfor, nemlig arbeidet med å bidra til (uten unødig medikalisering) å bedre situasjonen og 
fremtidsmulighetene for de mange barn, unge og familier som strever med psykiske plager. Etter vår 
oppfatning er det viktig at fastlegene melder seg på i det flerfaglige kommunale helsearbeidet, og 
prioriterer eller blir bedt om å prioritere dette. Hvis avlønningsformen står i veien for å utvikle en 
bredere legerolle, bør fastlegene selv snarest bidra til endring av denne. 
 
Vi er også enige i behovet for bedre dokumentasjon fra fastlegene om hva de faktisk driver med. Vi 
vet svært lite om hvilke pasienter fastlegene ser, hva de tilbyr og hvordan kvaliteten på tjenestene er. 
Dette er imidlertid en krevende oppgave, som må løses bl.a. gjennom felles it-løsninger og ikke av et 
mer eller mindre løst sammensatt sett av kvalitetsindikatorer (som man har blandede erfaringer med 
fra andre land). 
           
Med vennlig hilsen 
 
         
Arild Bjørndal     
direktør 


