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UTTALELSE - REVIDERT FASTLEGEFORSKRIFT 
Høringsbrev utsendt fra HOD 22.12.2011, høringsfrist 22.03.2012. 
 
Rissa Kommune og fastlegene i Rissas felles uttalelse: 
 
Kommunen: Det er viktig for kommunen å sikres tilstrekkelig styring over nødvendige ressurser for 
at kommunen skal kunne utføre sine oppgaver, ivareta sitt ansvar overfor innbyggerne. 
I lys av de utfordringer samhandlingsreformen gir i den enkelte kommune, er det spesielt viktig at 
samspillet mellom fastleger og kommunen preges av felles forståelse av oppgaver, roller og ansvar.  

 
Fastlegene i Rissa: Forslaget til ny forskrift innebærer en detaljstyring av fastlegens oppgaver som 
tar bort muligheten til å prioritere oppgaver etter grad av behov for legehjelp. I tillegg er det en 
tendens til at det enkelte menneskes ansvar for egen helse skyves over til å bli fastlegens ansvar. 
Fastlegene pålegges en økning i legeoppgaver, rapporteringer og tid brukt på ”friske” folk 
(førerkortkrav for eksempel), samtidig som at flere syke skal behandles i kommunene og at alle 
uansett behov skal ha time umiddelbart. Dette er urimelig og uetisk. 

 
Felles: 
Det er ingen motsetning i utsagnene ovenfor.  For å sikre forsvarlige tjenester i kommunen må 
kommunene legge til rette for muligheten til å gjøre en god jobb. Listestørrelser, pålegg om 
deltakelse i forhold til møter for eksempel knyttet til sykmeldte,  grad av offentlig arbeid  og 
legevakt innebærer at arbeidssituasjonen for den enkelte fastlege må være innenfor det en kan 
kalle forsvarlig og levelig i alle livssituasjoner. Dette kan ikke bety annet enn at ressursene må økes i 
forhold til økt andel offentlig arbeid. Det må forventes at staten bidrar til å dekke  denne 
merkostnaden for kommunene. 
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