
HØRINGSNOTAT

FORSLAG TIL REVIDERT FASTLEGEFORSKRIFT
Høringsfrist 22. mars 2012

Fra Skedsmo allmennlegeutvalg (Skedsmo ALU)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har laget forslag til revidert fastlegeforskrift med
høringsfrist 22. mars 2012. Skedsmo ALU forutsetter at forskriften har til hensikt å forbedre
fastlegeordningen for befolkningen spesielt m.h.p. tilgjengelig og kvalitet. Det er et faktum at
ordningen som ble introdusert i full skala 1.juni 2001, oppnår svært høy fornøydhet i
befolkningen. Det vil derfor være en krevende oppgave å sikkert bedre tjenesten gjennom nye
forskrifter.

Når forslag til nye forskrifter sendes til høring, vil vanligvis høringsinstansene påpeke enkelte
mangler i teksten og komme med forslag til endringer. Skedsmo ALU finner det ved denne
høringen umulig å lage fornuftig høringsnotat.

Forslaget til revidert fastlegeforskrift vil etter vår oppfatning i vesentlig grad forverre
tilgjengeligheten, noe som fokuseres i forslaget til forskrifter. Legene vil i.h.h.t. forslaget
måtte avsette langt mer tid til arbeid som ikke er pasientrettet (§§ 6, 7, 8, 15, 31) samt at
listelengden ikke lengre sikkert kan tilpasses den enkelte leges forsvarlige arbeidskapasitet
(§37).
Når det gjelder tilgjengelighetskriteriene i § 23, må det være pasientens helsetilstand som
legges til grunn for tidskravet for tilbud om konsultasjon. Denne vurderingen må legges til
fastlegen.

Når det gjelder systemer for identifisering av "problempasienter" (§§ 18, 19, 20), må dette
bygges inn i fastlegene sine datasystemer, noe som eventuelt må utvikles av
systemleverandørene. Å implementere nevnte §§ uten egnet system, vil være prematurt.
Allmennlegene i Skedsmo er redd for at summen av forslagene i revidert fastlegeforskift vil
true fastlegereformens opprinnelige intensjon.

Skedsmo ALU er selvfølgelig kjent med den uro som har kommet frem på nettet og i mediene
og forstår denne uroen p.g.a. overstående. Vi er også kjent med at legeforeningen har kontakt
med departementet vedrørende saken.

Fastlegeordningen, som ble etablert på bakgrunn av omfattende samarbeid mellom staten KS
og legeforeningen, vil være best tjent med at forskriftsforslaget utarbeides i den samme
samarbeidsånd.

Skedsmo ALU vil derfor avvise forslaget til fastlegeforskrift slik den foreligger. Vi vil ikke
komme med konkrete endringsforslag, men avvente et nytt og vesentlig endret utkast til
fastlegeforskrift. Dette utkastet må være basert på et samarbeid mellom den norske
legeforening og myndighetene.


