
Jeg ønsker at dette forslaget blir vurdert på landsrådsmøtet.  
  
Sykemelding har blitt den største utfordring som fastlegen står overfor i sin hverdag .  
  
Jeg tror ikke noen som helst fastlege er interessert i Nav arbeid særlig sykemeldingen pga det har vært 
økende juks for å kreve sykemelding.   
  
Det har blitt helt vanlig at folk bestiller sykemelding når de vil og krever at fastlegen må bare akseptere det.  
Fastlegen i sin hverdag får mange personer som kommer med falske  
Plager for å kreve sykemeldingen og det har vært en tradisjon at fastlegen må akseptere dette misbruket.  
Hvis personen blir nektet sykemelding blir det ofte en ubehagelig diskusjon og i mange tilfeller en konflikt 
som fastlegen ikke ønsker å ha.  
Det har også vært veldig lav terskel for at personen som blir nektet sykemelding anklager fastlegen til 
tilsynsmyndighetene som behandler fastlege som alltid er skyldig .  
Dette ubehagelige arbeidet med sykemelding har blitt til en stor belastning for fastlegen noe som går utover 
faglig kvalitet for behandling for pasienter som riktig trenger hjelp.  
Det har også medført enormt økonomisk misbruk for landet.  
Nå er situasjonen blitt så kritisk at fastlegen må ha krig i hverdagen med folk som bare vil lure og jukse.  
Dette makter fastlegen ikke lenger og kan ikke jobbe på denne måte.  
Myndighetene bryr seg ikke om dette og vil ikke ta ansvaret for å finne en god løsning til denne 
problemstillingen .  
Dette arbeidet som fastlege gjør for NAV har blitt så problematisk slik at det er på tide at fastlegene og 
legeforeningen jobber sammen for å sette igang et godt tiltak for å endre dette.  
Vi vant blåreseptsaken med være modige og engasjerte og presset regjeringen til å fjerne 
overtredelsesgebyr .  
  
Vi må nå jobbe sammen for å presse regjering for å endre lovverket for sykepenger slik at det blir mindre 
belastning for fastlegen.  
Regjeringen kan sikkert finne en løsning med enten avkorte sykepengene eller vedta karenstid eller et 
annet tiltak.  
  
Jeg mener Nav arbeidet i allmennmedisin er hoved årsak til rekrutteringsvanker i fastlegeordningen og hvis 
dette ikke endres kan  
Fastlegeordningen ikke reddes.  
  
På samme måte vi nektet å skrive blåresept for å fjerne overtredelsesgebyr kan fastlegene i samarbeid med 
legeforeningen nekte å utstede sykemelding i en periode  frem til regjeringen endrer lovverket for 
sykepenger slik at det blir mindre belastning for fastlegene.  
  
  
Jeg håper på at almmennlegeforeningen kan ta denne sak på alvor og jobber aktivt  
For å endre den.  
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