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Høringssvar – fastlegeforskriften 
 
 

 
Troms legeforening behandlet høringen ”utkast til forskrift om fastlegeordningen” i sitt møte 26. 
januar 2012, og har fulgt debatten både i media, blant medlemmene på Eyr og i andre fora, i vårt fylke 
og fulgt med på Legeforeningens utspill. Vi beklager at høringsfristen er overskredet. Mye godt er 
uttalt, og Troms legeforeningen vil uttrykke støtte til Legeforeningens arbeid med å nedkjempe 
forslaget til forskrift. Vårt inntrykk av medlemsmassen er at engasjementet her oppe er høyt, og at  
allmennlegene er villig til å gå langt for å bedre dagens fastlegeordning via avtaleinstituttet – ikke 
forskrift.  
	  
Troms Legeforening er kritisk til innholdet både i høringsnotatet og i forskriften som vi mener 
gjenspeiler delvis uvitenhet og delvis mistillit til fastlegene.  Vi slutter oss til hovedpunktene i den 
kritikken som både Dnlf sentralt og Af har fremført gjennom sine medieutspill og informasjonsbrev til 
medlemmer og tillitsvalgte.    
 
Intensjonen om å lage en god faglig fastlegeforskrift virker å være forlatt til fordel for en forskrift som 
skal virke som et sterkt styringsverktøy for myndighetene. Dette på tross av at fastlegeordningen i dag 
er den delen av helsetjenesten og offentlig tjeneste som befolkningen er mest fornøyd med.   
Gjennomføringen av fastlegeordningen slik vi kjenner den i dag har vært en stor arbeidsoppgave fra 
landets allmennleger etter at reformen ble innført, og vi har vært forespeilet både større bevilgninger 
og flere leger i ordningen ut fra den antakelsen om at en sterk primærhelsetjeneste totalt sett er den 
beste og billigste måten å yte helsetjenester på.      
 
Fastlegene har derfor regnet med at forskriften skulle sikre økte ressurser og fremme den faglige 
kvalitet i allmennmedisinen fremover. Istedenfor  har vi fått et forslag som går i helt feil retning, 
utvikling av fastlegeordningen og fremme faglig kvalitet synes å være forlatt.  Myndighetene ønsker å 
kontrollere og styre fastlegene ut fra et behov av ressurskontroll og samhandlingskontroll. Forslaget er 
en lang ensidig kravliste til fastlegene uten noen tilsvarende rettigheter for fastlegene utover 
muligheten til å få søke om å slippe å behandle pasienter som har vært truende ovenfor legen.  
 
Troms legeforening vil vektlegge følgende svært negative utviklingstrekk: 

  
Reduserer kvaliteten på allmennlegearbeid 
Bakgrunnen for dette er omprioritering fra konsultasjoner slik de skjer i dag, til hurtige, enkle og korte 
en-problems-konsultasjoner som skjer samme dag som behovet oppstår uavhengig av behov og 
prioritering.  Kravet om time samme dag eller i løpet av kort tid medfører at alle allmennleger må 
arbeide med mye større reserve kapasitet enn nå.  Allmennleger jobber allerede langt over vanlig 
arbeidsuke og forskriften vil legge ytterligere press og arbeidsbelastning på et ”aldrende ” 
fastlegekorps på den ene siden, og på en ny generasjon fastleger med klarere behov for fritid og 
familieliv enn det dagens eldre fastleger stort sett har vært en representant for.  

   
 



Svake pasientgrupper vil lide 
Korte en-problems-konsultasjoner vil medføre at pasienter med sammensatte problemstillinger vil få 
en dårligere primærhelsetjeneste. Kroniske syke, gamle og psykiatriske pasienter som må ansees som 
”svake” pasientgrupper, vil måtte nedprioriteres. Flere pasienter vil bli henvist til oppfølging og 
kontroll på sykehus. En liten økning i henvisningsraten fra fastlegene vil medføre en formidabel 
økning av pasientmengden på sykehusene. Forskriften vil dermed trekke primærhelsetjenesten i helt 
feil retning i forhold til det som har vært signalisert de siste årene og som også samhandlingsreformen 
og NAVs reformer allerede har lagt opp til. 

 
 

Antirekrutterende 
Fastlegeordningen sliter allerede med dårlig rekruttering, gjennomsnittsalderen i kollegiet øker med 1 
år pr år, 1/3 del av legene er over 55 år.  Det finnes ingen mulighet for nyutdannede å starte i 
beskyttede opplæringsstillinger. Alle forsøk på dette har strandet. Det er allerede en høy inngangs 
billett til en fastlege karriere, spesielt for kvinner. Den nye forskriften slik den foreligger i dag vil 
gjøre terskelen for å starte en karriere i allmennmedisin ennå høyere- Det råder for øyeblikket stor 
usikkerhet vedrørende vilkår og kompensasjon ved hjemmelsoverdragelser, da iverksatt forskrift vil 
kunne endre potensialet i en etablert praksis, vesentlig.  

 
 

Umuliggjør samhandlingsreformen. 
Fastlegeforskriften vil i den form som nå foreligger, medføre en betydelig økning i den administrative 
arbeidsmengde for fastlegene. Samtidig er det ikke i fastlegeforskriften planlagt en økning i antallet 
fastleger, tvert imot forskriftsfestes en listelengde som er uendret. En forskriftsfestet økning i 
arbeidsmengde vil umuliggjøre en samtidig økning i arbeidsmengde ved en overføring av 
arbeidsoppgaver fra helseforetakene slik samhandlingsreformen forutsetter. Fastlegeforskriften vil 
dermed umuliggjøre en oppfyllelse av samhandlingsreformens intensjoner, både ut fra et rent praktisk 
synspunkt, men også ut fra den strategiske risikoen sentrale helsemyndigheter løper ved å demotivere 
et frem til nå, svært lojalt allmennlegekorps.  
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