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AD FORSLAG TIL NY FASTLEGEFORSKRIFT

Jeg er enfastlege i Nittedal, nabokommune til Oslo. Jeg har 2 pasienter på minfastlegeliste som bor
Oslo og ikke er i stand til å komme til mitt legekontor av helsemessige årsaker. I henhold tilforslag
tilfastlegeforskrft § 25skalfastlegen gi tilbud om hjemmebesøk tilpersoner på listen som på grunn
av sin helsetilstand ellerfunksjonsevne erforhindret fra å møte på legekontoret og det er behovfor
legekonsultasjon dag skal vi sende regningfor reisegodtgjørelse til kommunen som pasienten bor i
men denne kommunen er ikkepliktig å betale legens reiseregning nårfastlegen har kontor i en annen
kommune. Dersom legen ikke har egen bil vil utgift til reise kunne koste mer enn legenfår i honorar
for å besøke pasienten. Hvordan vil ministeren løse dette problemet ?Enten måforskrften begrense
legens plikt til å uprørelegebesøk tilpasient utenfor kommunens grenser eller så må kommunen
forpliktes til å dekke legens reiseutgifier.

I henhold tilforslag tilfastlegeforskrift § 24 skal fastlegen tilby helsehjelp samme dag innen avtalt
åpningstid til listeinnbyggere ved øyeblikkelig hjelp og dersom det medisinske behovet tilsier det. Det
er ingen begrensning iforslaget mht. listeinnbyggere som bor i annen kommune enn der legen har
kontor. For disse 2 pasientene som ikke selv kan komme til mitt legekontor, vil det innebære atjeg vil
måtte besøke dem samme dag dersom det er behovfor øyeblikkelig hjelp. Reisen og besøket vil ta
minst en time. I henhold tilforslaget måjeg således hver eneste arbeidsdag sørge for atjeg har rom
på min arbeidsplan til å bruke en time til å besøke en av disse pasientene dersom behovet skulle
melde seg. Det vil bl.a. innebære atjeg vil måtte avblyte eventuelt pålagte møter eller kommunalt
arbeid utenforvarsel og vil innebære at legen i liten grad kan planlegge sitt arbeide. Hvordan vil
ministeren løse dette problemet ?Enten måforskriften begrense legens plikt til å utføre legebesøk til
pasient utenfor kommunens grenser eller så må det innføres en paragraf om at legenfritas for alle
øvrige plikter dersom det er behovfor å yte øyeblikkelig hjelp til listeinnbyggerne.
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