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Møte i  Kommunestyret den 26.01.2017 - Sak: 3/17 

 

Arbeiderpartiet hadde på forhånd sendt ut et tilleggsforslag, som også ble utdelt i møtet. 
 
Tilleggsforslaget ble fremmet av Arne Finn Brekke (AP): 
 
«Fastlegestruktur- mandat og ramme for arbeidet. 
 

Arbeiderpartiet foreslår et tillegg og en nærmere spesifikasjon av mandatet slik det 
fremkommer i saksutredningen. 
Med utgangspunkt i kommunens ansvar for legetjenesten skal følgende temaer utredes og 
vurderes for tilbakemelding til kommunestyret.  
 
Pasienten som likeverdig partner 
Målet for helsetjenesten er å skape en helsetjeneste der pasientene er likeverdige partnere 
og der pasientene er med på beslutningene om seg selv sier Helseministeren. Pasienten skal 
spørres hva er viktig for deg. Hvilke tiltak har kommune igangsatt rettet mot fastlegene for å 
implementere endringen? 
 
Kvalitet og pasienttrygghet 
Kommunen skal sørge for at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og 
brukersikkerhet. Hvordan ivaretas dette «sørge for» ansvaret? 
 
Antall legehjemler 
Hvor mange fastleger/allmennleger skal kommunen ha for å ivareta sitt ansvar etter Helse og 
omsorgsloven og Fastlegeforskriften :   i 2017,  om 5 år,  om 10 år. Hvordan er prognosene 
for utviklingen og fordelingen på tjenestestedene henholdsvis i Øyer og på Tretten? 
 
Lister hos fastlegene 
Listestørrelser- hvor mange innbyggere krever kommunen pr. liste pr. fastlege? Hva er 
forhandlet måltall mellom KS og legeforeningen på antall listepasienter pr. fastlege? Har vi 
leger med reduserte listestørrelser? Hva er begrunnelsen for det? Har vi fastleger med 
listeansvar utover det som er forhandlet mellom KS og Legeforeningen? Hva er begrunnelsen 
for det? 
 
Forholdet mellom institusjonslege og fastlege  
Forholdet mellom institusjonslege ved Øyer Helsehus, andre omsorgsboliger/omsorgssentra 
og fastlegene, gi en kort beskrivelse.  
Forholdet mellom kommunens ansvar etter fastlegeforskriften og samhandlingsreformen, gi 
en kort beskrivelse. 
 
Kommuneoverlege 
Kan disse oppgavene fordeles på flere? Må de som ivaretar oppgaven være ansatte leger? 
 
Ansatte eller privatpraktiserende leger- likheter og forskjeller 
En vurdering av fastlegene med nærmere redegjørelse av: 
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Ansatte leger(kommunalt ansatte) – fordeler, ulemper, kostnader, inntekter og refusjoner 
fra Helfo 
 
Privatpraktiserende leger- fordeler, ulemper, kostnader, inntekter og refusjoner fra Helfo 
 
Kontorhold og helsesekretærer eventuelt annet kontor og/eller helsepersonell. Er det 
forskjell på kontorhold om det drives privat praksis eller er kommunalt ansatte leger? 
 
Medisiner, materiell m.v. 
Finnes det forskjell på dekning av kostnader til materiell og medisiner for ansatte leger 
kontra privatpraktiserende leger? 
 
IKT, Telemedisin, elektronisk samhandling 
Systemer for timebestillinger, telefon og datakommunikasjon mellom brukerne og 
legekontorene. Hva brukes og hvilke eventuelt nye planlegges å tas i bruk fremover?  Er 
dette forskjellig om det er privat praksis eller ansatte leger? 
 
Bruk av og tilgang på IKT systemer, Telemedisin, videokonferanse , elektronisk samhandling 
med andre helseenheter, apoteker mm- hvilke utstyr og systemer finnes/er i bruk og er det 
forskjell på ansatte leger og privatpraktiserende leger? 
 
Faglig utvikling og kompetansepåfyll 
Faglig utvikling og kompetansepåfyll- er det forskjell på ansatte og privatpraktiserende leger 
på det kommunen tilbyr? 
 
Spesialisthelsetjenesten- fastlegene 
Sykehus Innlandet (SI) har som en av sine føringer « skal sentralisere det som må 
sentraliseres og desentralisere det som kan desentraliseres». De skriver og «et stort antall 
tjenester vil i fremtiden kunne utføres nærmere der folk bor». Desentraliserte tjenester kan 
foregå ved hjelp av moderne telemedisinske løsninger, Apper for måling av mange typer 
helsetilstander og aktivitet mm. og disse fremtidens desentraliserte helsetjenester vil kunne 
foregå både i pasientenes hjem så vel som på helsehus, hos fastlegene, lokalmedisinske 
sentra mm. Utred nærmere hvordan dette vil påvirke kommunens ansvar herunder hvilke 
oppgaver og ansvar fastlegene vil ha fremover. 
 
Rus og psykiatri 
Kommunens ansvar er utvidet på feltene rus og psykiatri, hvordan påvirker det fastlegenes 
oppgaver? Er det spesielle tiltak kommunen må «sørge for» for fastlegene? 
 
Legevakt 
KS – Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud er en allmennlegeoppgave etter 
Fastlegeforskriften § 12, hva og hvordan påvirker det en fastlege sitt ansvar kontra en 
legevaktslege?» 
 
Det ble først stemt over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble så stemt over Arbeiderpartiets tilleggsforslag som falt med 14 mot 11 stemmer. 
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Vedtak i Kommunestyret: 

Framtidig fastlegestruktur utredes administrativt og legges fram for politisk behandling 
innen juni 2017. 
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