
 

 

Forslag til Plan for legetjenester er i strid med Rammeavtalen 

 

Som tillitsvalgt for legene i Gran kommune vil jeg på vegne av fastlegene i kommunen gjøre 

rådmannen oppmerksom på at planen som foreligger for endringer i legetjenesten der man legger til 

grunn å kunne inndra eksisterende legehjemler og flytte dem til Sagatangen legekontor, er et klart 

brudd på Rammeavtalen mellom KS og Den norske legeforening om allmennpraksis i 

fastlegeordningen i kommunen, og i strid med det nåværende fastleger i kommunen ønsker.  

 

Utkastet for plan for legetjenesten de kommende 3 år ble framlagt på LSU i vår. Fastlegene i 

kommunen samlet seg om et brev hvor vi redegjør for punkter vi er sterkt uenig i. Dette ble ikke tatt 

til følge. Tillitsvalgt ble ikke informert før planen skulle tas opp i kommunestyret 15. november.  

 

Vi reagerer særlig sterkt på at det i saksbeskrivelsen av legetjenesten på Sagatangen framgår at man 

vil enten starte en såkalt nulliste eller inndra en eksisterende fastlegehjemmel, uten at dette er 

spesifisert nærmere. Etter Rammeavtalen forutsetter en omgjøring/inndragning enighet mellom 

kommunen og fratredende lege. En slik omgjøring innebærer at fastlegen mister sin rett til å selge 

praksisen til en annen lege, og det vil medføre stor usikkerhet for de gjenværende legene i praksisen. 

Legeforeningen mener derfor at det er begrensninger i kommunens rett til slik omgjøring.  

Vi gjør i denne forbindelse oppmerksom på at Legeforeningen har begjært midlertidig forføyning i en 

sak hvor en kommune har omgjort en hjemmel til en kommunal stilling uten fratredende leges 

enighet og uten utlysning av stillingen. Denne ble tatt til domstolene i vinter og Legeforeningen vant 

over kommunene.  

Fastlegene i Gran opplever ikke å bli inkludert i planene for legetjenesten og Sagatangen, ei heller at 

fastlegekrisen blir tatt alvorlig. Måten man har gått fram i denne saken, oppfattes som skittent spill. 

Vi opplever ikke at fastlegenes interessert blir ivaretatt eller at våre innspill blir hørt og tatt på alvor. 

Vi oppfordrer kommunen til å lytte til oss og inkludere oss i planene, slik at vi sammen kan forsøke å 

bevare det eksisterende fastlegetilbudet i kommunen.  

 

 

Med hilsen  

 

Marianne Heier Nappen 
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