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Evaluering av fastlegeordningen 
to år etter
Legeforeningen gikk inn for fastlegeordningen, og mener fortsatt at 
ordningen gir et godt grunnlag for å utvikle en god allmennlegetjeneste 
i Norge. Et hovedinntrykk er at ordningen har vært en suksess.

Det kommer frem i Legeforeningens bidrag 
til en statusrapport om ordningen to år etter 
at den ble innført.

Et viktig formål med fastlegeordningen 
har vært å styrke allmennlegetjenesten 
kvantitativt og kvalitativt, samt å bidra 
til bedre utnyttelse av de samlede helse-
ressurser. Fastlegeordningen skal både 
ivareta hensynet til kontinuitet og til valg-
frihet. Målene skal blant annet nås gjennom 
bedre samhandling mellom allmennleger, 
mellom allmennleger og spesialisthelsetje-
nesten og bedre kontinuitet i lege-pasient-
forholdet.

Legeforeningen mener at fastlegeord-
ningen har medført at befolkningen i sin 
alminnelighet har fått bedre tilgjengelighet 
til allmennlegetjenester. Den har medført 
flere leger innenfor dette tjenestenivået, og 
bidratt til at det er befolkningens behov for 
tjenestene som er det avgjørende – ikke den 
enkelte kommunes økonomiske priorite-
ringer. At innbyggerne i større grad får sine 
behov dekket av fastlegene, vises også 
gjennom redusert søkning til legevakt. Ut 
fra de foreløpige evalueringsresultater 
foreningen er kjent med, er langt de fleste 
fastleger og publikum fornøyde med 
ordningen.

Utfordringen fremover vil være å utvikle 
og tilpasse ordningen slik at den både 
aksepteres og anerkjennes av aktører og 
brukere, og at den på best mulig måte kan 
utøve sin funksjon i samspill med øvrige 
helsetjenester og samfunnet omkring. Vi 
har fortsatt visse rekrutteringsproblemer 
i enkelte distrikter – mye grunnet for stor 
vaktbelastning på legene. Legeforeningen 
har tatt et særskilt initiativ overfor Helsede-
partementet for å få utviklet legevaktsorga-
niseringen.

Det etterlyses en høy grad av bevissthet 
om fastlegens rolle som koordinator og 
tilretteleggelse for denne funksjonen. 
Videre om fastlegens ulike roller som 
veileder, behandler, henviser, koordinator 
og som forvalter av samfunnsressurser, og 
at dette kan føre til interessemotsetninger – 
i særlig grad mellom hensynet til å forvalte 
samfunnsressurser og rollen som pasientens 
«hjelper».
Les hele saken og Legeforeningens bidrag 
til statusrapporten på nett: www.lege-
foreningen.no/index.db2?id=19821
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Kunngjøringer

Sentralstyrets 
møteplan, høsten 2003
• Tirsdag 23. september kl 12 til ons-

dag 24. september kl 17, Soria Moria
hotell og konferansesenter

• Tirsdag 28. oktober, Legenes hus kl 9
• Onsdag 19. november til søndag 

23. november. Arbeidsmøte
• Fredag 5. desember kl 9,  Soria Moria

hotell og konferansesenter

Møtereferatene legges i sin helhet ut 
på Legeforeningens hjemmeside 
(se www.legeforeningen.no/
index.db2?id=14984). Referatene publi-
seres samme dag sentralstyrets møte 
blir holdt, eller senest dagen etter.

Ekstraordinær 
generalforsamling
Norsk arbeidsmedisinsk forening 
(Namf) avholder mandag 15.9. 2003 
kl 16 – 18 ekstraordinær generalfor-
samling på Statens arbeidsmiljøinstitutt 
(STAMI), Oslo.

I forbindelse med generalforsam-
lingen blir det samme dag arrangert et 
kurs med tema funksjonsvurdering.

Les mer: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=8058

Årsmøte
Sogn og Fjordane legeforening 
avholder årsmøte lørdag 20. september, 
kl 12 på Alexandra Hotell i Loen.

Refusjon for leger 
med midlertidig lisens
Rikstrygdeverket har den senere tid skapt usik-
kerhet om medisinske kandidater genererer 
trygderefusjon. Legeforeningen har nå på ny 
fått bekreftet fra Helsedepartementet at tid-
ligere standpunkt om at medisinske kandidater 
kan arbeide for trygdens regning, fortsatt gjel-
der.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=19777 og www.legeforenin-
gen.no/index.db2?id=19887

Komplett pasientjournal 
til barneverntjenesten
Barneverntjenesten krever i enkelte tilfeller 
utlevert hele pasientjournaler i forbindelse vur-
dering av om et barn blir utsatt for omsorgs-
svikt. Legeforeningen har overfor barneverntje-
nesten anført at denne lovforståelsen er uriktig.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=19864

Legens rolle ved tilsyn 
med arrestanter
Politidirektoratet har i rundskriv uttalt at kom-
munene skal sørge for at det stilles til rådighet 
legeressurser for vurdering av personer som 
innbringes til politiarrest. Legeforeningen har 
gitt sin støtte til øket bevissthet om helsetil-
standen til arrestanter og behovet for undersø-
kelse av lege i denne forbindelse.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=19870

Legetilsyn med personer 
som innbringes til politiarrest – 
klargjøring av premisser
Legeforeningen og Sosial- og helsedirektoratet 
har i hvert sitt brev til Helsedepartementet 
bedt om at en rekke spørsmål knyttet til legens 
rolle overfor politi klargjøres.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=19872

Støtter forslag om lisens 
for salg av røyk
– Det er positivt at lisens for salg av røyk, nå 
blir foreslått av Sosial- og helsedirektoratet, 
sier Hans Kristian Bakke, president 
i Legeforeningen.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=19893

www.legeforeningen.no 
som startside
Ved å velge Startside i den grå menyen til 
høyre på Legeforeningens Internett-side, gjør 
du siden til din startside på Internett. Enten du 
har Macintosh eller PC, bruker Internet Explo-
rer eller Netscape kan du med enkle grep gjøre 
www.legeforeningen.no til din startside. Når 
du har valgt Startside i den grå menyen til 
høyre på åpningssiden, vil du bli veiledet 
videre.


