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Lillehammer, 08.02.2012 

 

HØRINGSUTTALELSE NY FASTLEGEFORSKRIFT 

 

The road to hell is paved with good intentions. 

Opprinnelsen til dette munnhellet er usikker, men hva det betyr, det er man ikke i tvil om etter 

å ha lest departementets høringsnotat om revidert fastlegeforskrift. Det framsettes 

udokumenterte påstander om svakheter ved jobben som Norges fastleger gjør, som beveggrunn 

for å endre deres arbeidsvilkår fundamentalt: Departementet vil bytte ut dagens 

fastlegeordning basert på tillit og avtaler med en ordning basert på detaljstyring, kontroll og 

straff. Vi i Oppland legeforening er åpne for at det fins et forbedringspotensiale, men vi er 

overbevist om at dagens ordning er grunnleggende god, og at gulrot er betydelig bedre egnet 

enn pisk for å få fastlegene til å gjøre en enda bedre jobb. 

 

Don’t fix it if it ain’t broken. 

Det som faktisk er dokumentert i høringsnotatet, er at befolkningen er svært godt fornøyd med 

dagens fastlegeordning: Den skårer høyest blant offentlige tilbud, og oppslutningen er 

stigende. Vi tror dette er fordi fastlegene faktisk er tilgjengelige, og gir pasientene god nok 

utredning og behandling. Gjeldende forskrift har gjennom fastlegeordningens suksess vist seg 

å være robust, og kan derfor videreføres. 

 

It’s all or nothing. 

Vi ser derfor ikke grunn til å gå inn på hvert enkelt punkt i høringsnotatet her, legeforeningen 

sentralt har allerede dissekert dem vel. Det vi imidlertid vil advare mot, er at man havner i 

polemikk om detaljer i høringsnotatet. Helt avgjørende er at man ser på helheten, og den 

helheten er ikke god: Den er basert på en grunnleggende mistillit: Mistillit til fastlegene, som 

ikke forventes å gjøre en god jobb om de ikke tvinges til det, og - minst like viktig: Mistillit til 

at pasienter, pårørende og hjemmetjeneste vil eller kan ta kontakt ved mistanke om sykdom, 

noe som i følge høringsnotatet nødvendiggjør utstrakt proaktivitet fra fastlegens side. 

Forskriftsforslaget må derfor legges til side, i sin helhet. 

 

Brave New World. 

Dersom forskriftsforslaget vedtas vil dette skje: Mange av dagens fastleger vil si opp 

fastlegeavtalen og heller satse på en abonnementsordning à la Volvat. Velstandsøkningen i 

Norge gir rom for dette. Da slipper disse fastlegene legevakt (som det i følge forskriftsforslaget 

skal bli vanskeligere å få fritak fra), møter etter kommunens forgodtbefinnende, og offentlig 

allmennmedisinsk legearbeid (som kommunen vil stå fritt til å definere hva er). Fastlegene som 

ikke tar sjansen på dette vil insistere på å være fastlønnet, for ikke å risikere bøter. Med 

arbeidstid 08-15.30, sjenerøs pensjon og fulle sykepengerettigheter. Pasientene vil fordele seg 

ved at de rike og friske velger de førstnevnte legene. Dette vil medføre en fragmentering av 

primærhelsetjenesten der den solidariske fastlegeordningen slik vi kjenner den vil være 

ødelagt, med potensielt svært negative konsekvenser for rekrutteringen til allmennmedisin, og 

folkehelsa. 

 

Vennlig hilsen 

 

Frode Oosterling,  Leder Oppland legeforening 


