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En fastlegeordning

for fremtiden !
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Hva er primærhelseteam ? Prioriterte grupper :



Hva er primærhelseteam?

Pasient

Fastlege

Sykepleier
Helse-

sekretær



Status fra Primærhelseteam

31.05.2018

9 Pilotkommuner i 8 fylker

• RANA 
• EID 
• FLORA 
• AUSTEVOLL
• HÅ 
• KRISTIANSAND
• SELJORD
• RINGSAKER 
• OSLO (Alna, Sagene, Nordstrand)

9 kommuner

13 legesenter

8 med honorarmodell

5 med driftstilskuddsmodellen

85 fastleger

24 sykepleierstillinger
85 000 innbyggere

Oppstart 1.april
Varighet 3 år



Primærhelseteam- et sidespor eller en del av 
løsningen ?

• Et av Regjeringens mest sentrale helseinitiativ, konkret fra 
Primærhelsemeldingen, Helseministeren direkte involvert

• 55 mill kr bevilget totalt (27 mill kr er friske penger, 28 mill er 
hentet fra eksisterende midler til allmennmedisinen)

• 13,8 millioner er bevilget til rekrutteringstiltak i 2018
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Primærhelseteam- et sidespor eller en del av 
løsningen ?

• FEIL REKKEFØLGE.. Er dette styrking av FLO ? BEDRE PILOT ?

• Uklare ansvarsforhold/avlaste fastlegene? (sykepleier egne valg ?)

• Parallelle tjenester : dårlig samfunnsøkonomi ? -forhold til pleie og 

omsorgstjenesten , hjemmesykepleien, psykisk helse i kommunen

• Økonomiske forhold/ IKT ikke på plass/ har vi representative 

kommuner ? Vil det påvirke evalueringen ?

• Sykepleiemangel i Norge..
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Primærhelseteam- et sidespor eller en del av 
løsningen ?

• Fornuftig å styrke helsetilbudet til  utsatte/svake grupper i 
PHT ! Gode piloter er viktig for fornyelse/innovasjon!

• Direktoratet er tett på i oppfølgingen

• Legeforeningen gir juridisk bistand til pilotkontorene

• Legeforeningen samarbeider med Hdir, deltar i ressursgrupper 
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Hva skiller sykehuslegen/poliklinikk og 
fastlegen ?

• Store utfordringer i helsetjenesten i framtiden : flere eldre,

• multisyke, flere diagnoser og kronikere

• USELEKTERTE PASIENTER !

• Vi må finne den ene syke !

• Hva skyldes tung pust ??





HVILKE UTFORDRINGER HAR VI?

Sviktende 
rekruttering

Økende 
arbeidsbelastning og
oppgaveoverføring

Økte driftsutgifter, 
dårlig økonomisk 

forutsigbarhet

Generasjonsskifte –
en forgubbing i 

rekkene?



HVA MÅ GJØRES ? 

Rekruttering
av unge leger, 
stabilisering

Opprydning
i fastlegenes

oppgaver

Justerte 
rammevilkår .

Redusere
normtallet

til 1000 
pasienter



TILTAK FOR REKRUTTERING

Grunntilskudd

Utdanningsstilling

ALIS-hjemmel, 
modeller

Økonomisk

sikkerhetsnett

Mer 

allmennmedisin  
i legestudiet, 

utlandet



FLERE TILTAK

Styrke legevakt

Utvikle avtalebindinger

Utvikle 
lederrollen

Mer allmennmedisin 
inn i Legestudiet

Utvikle 
avtalebindinger
Bransjenorm?



Legevakt – status rundt Særavtalen SFS 2305

• Legevakt har betydning for rekruttering og stabilisering

• Utfordringsbildet sammensatt – store forskjeller mellom ulike 
kommuner i ulike distrikt. Vi trenger mer fleksible løsninger.

• Akuttmedisinforksriftens kurs- og kompetansekrav – utsatt

• Ny særavtale vedtatt
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Andre tiltak/utredningsbehov- Veien videre for 
fastlegeordningen :

AF har satt av midler til økonomiske utredninger(næringsdrift/fastlønn)

Riksrevisjonen har sett på fastlegenes henvisningspraksis

Helsedepartementet har bedt Folkehelseinstituttet lage en oversikt over 
hva vi vet om pasientenes erfaringer med fastlegeordningen. 

Helsedepartementet har bedt Helsedirektoratet om å anbudsutsette en 
omfattende EVALUERING av fastlegeordningen

TIDSBRUKSUNDERSØKELSE i regi av Helsedirektoratet – bredde- og 
dybdeundersøkelse



Stortingsvedtak gir 
vind i seilene

• Samhandlingsreformen må følges opp 
med en opptrapping av legedekningen

• Listelengden skal ned

• Finansieringsordningene  skal 
gjennomgås

Antall studieplasser og praksisplasser i      
primærhelsetjenesten skal økes.

• Regjeringen er bedt om å fremme egen 
sak om forbedringer i 
legevaktordningen.



BEHOV FOR NY
FINANSIERINGSMODELL –
NOEN BETRAKTNINGER:

Per capita: 1500 pasienter bør 
reduseres til 1000 pasienter / 5 dager 
(full kurativ praksis)

Differensiering av basistilskuddet

Forhøyet tilskudd opp til 800 
pasienter:

Ingen basistilskudd over 1500 
pasienter (tak)

Grunntilskudd til «null hjemler»

FRISKE MIDLER INN I FLO !



FINANSIERINGSORDNING MÅ SØRGE FOR GOD KVALITET

Mål: Understøtte kvalitet. Å 
hindre for stor variasjon 
mellom landets 
fastlegekontor

Forventning: Få på plass et 
rammeverk med insentiver 
for innovasjon i 
fastlegekontorene. 

Resultat:Moderne 
fastlegekontorer, med 
oppdatert medisinsk utstyr 
og gode IKT-løsninger



Helseutgifter i spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste 
og fastlegeordningen 2006-2014



PROSESSEN VIDERE

FORHANDLINGER
MED KS

STATSBUDSJETTET
FOR
2019

EVALUERING
AV ORDNINGEN

TREPARTS-
SAMARBEIDET

VÅRENS
NORMALTARIFF-
FORHANDLINGER

IKU: VÅRENS
OPPGJØR I 2018



Tusen takk for meg !


