Til lokalforeninger og fylkesforeninger
Oslo 4.1 2019

Fastlegeordningen
Vi viser til behandlingen på landsmøtet og den uttalelse som ble vedtatt.
Vi har som en oppfølging hatt møte med legeforeningen og gjennom dette blitt enige om å
sende ut noen spørsmål til lokalforeningene i sakens anledning.
Bruk gjerne tid sammen med eldrerådene for å få så utfyllende svar som mulig.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hvordan står det til med fastlegeordningen i din kommune? Fastlegeordningen står i en
krise. Krisen handler om at mange kommuner får ikke rekruttert nye fastleger og mange
erfarne fastleger slutter fordi arbeidsbelastningen er for stor. Konsekvensen er at pasienter
kan miste fastlegen sin og ikke får mulighet til å velge en ny. Dette er særlig alvorlig for
pasienter med kroniske sykdommer, eldre og småbarnsfamilier som bruker fastlegen mest og
er avhengig av tett oppfølging over tid. Eldre pasienter har ofte flere sykdommer samtidig og
trenger en lege som kjenner dem og som de tillitsfullt kan dele sin sykdomshistorikk med.
Fastlegen er også et trygt og stabilt kontaktpunkt i en stadig mer uoversiktlig helsetjeneste
og den viktigste inngangsporten til helsetjenesten. For Pensjonistforbundet og våre
medlemmer er det viktig at fastlegeordningen besvares.
Spørsmål:
 Hvordan er situasjonen i fastlegeordningen i vår kommune? Er det vanskelig å
rekruttere fastleger og har kommunen problemer med at erfarne fastleger slutter og
finner noe annet å gjøre?
 Hva gjør kommunen for å sikre innbyggerne en trygg og stabil fastlegeordning?
 Hva er kommunens syn på fastlegeordningen i årene som kommer?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svar sendes seniorrådgiver Anne Hanshus på mail: anne.hanshus@pensjonistforbundet.no
innen 1. april 2019.
Hilsen
Harald Olimb Norman
Generalsekretær

Fra: tormo-mj@online.no[tormo-mj@online.no]
Sendt: 07.01.2019 22:19:02
Til: Anne Christin Høyem
Kopi: 'Tormod Mjaaseth'; arvbirge@online.no
Tittel: fastlegeordningen

Hei Anne Christin.
Pensjonistforbundet har sammen med legeforeningen engasjert seg rundt fastlegeordningen. Og med en
anmodning å belyse temaet i Eldrerådet.
Kan vi sette opp saken på neste eldrerådsmøtet og kanskje fått noen kommentarer fra kommuneoverlegen?
Eventuelt om han kunne sende noen kommentarer til de tre kulepunktene i vedlegget!?
Kunne også tenke meg et punkt med status for Morgendagens aktivitetssenter som vi hadde opp til behandling
29.10.18. Hvor ligger saken? Hvem har fått den til behandling?
Kanskje Vegar Nilsen er blitt bedt om å se på den!? Det ville jo passet bra i forhold til første sak.
Hilsen Tormod
Fra: Anne Hanshus <Anne.Hanshus@pensjonistforbundet.no>
Sendt: mandag 7. januar 2019 13:07
Til: Helseutvalget Vest‐Agder <tormo‐mj@online.no>;
Emne: fastlegeordningen
Godt nyttår!
Jeg håper vi kan ha et godt samarbeid også i året som kommer.
Ta gjerne kontakt dersom det er noe dere lurer på.
Videresender brev som Pensjonistforbundet har sendt ut til alle fylkes‐ og lokallagene.

Med vennlig hilsen

Anne Hanshus
Seniorrådgiver
Mobil: 450 30 219
tlf direkte: 22 34 87 78
e-mail: anne.hanshus@pensjonistforbundet.no
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www.pensjonistforbundet.no

Fra: Harald Olimb Norman
Sendt: 4. januar 2019 08:05
Til: Anne Hanshus <Anne.Hanshus@pensjonistforbundet.no>
Kopi: Eyvind Frilseth <eyvind.frilseth@pensjonistforbundet.no>; Jan Davidsen
<jan.davidsen@pensjonistforbundet.no>
Emne: Til lokalforeninger og fylkesforeninger fastlegeordningen
Hei Anne
Til orientering og oppfølging.
Harald

