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Fastlegeordningen er underfinansiert. Siden 
innføringen av fastlegeordningen har krav og 
forventninger til fastlegen økt. Finansieringen 
har ikke tatt høyde for disse endringene. 
Derfor er det nå behov for et betydelig løft slik 
at pasientene sikres en god fastlegeordning også 
i fremtiden.

Det trengs handling for å gi håp til de mange 
fastlegene som står i en krevende hverdag. Og 
det trengs handling for å sikre pasientene en 
godt drevet og moderne fastlegeordning med 
høy kvalitet og god tilgjengelighet.

Fastlegene forventer ikke at alt løses over 
natten. Men gjennom dialog og faglig styrke, 
er vårt mål å snu krisen til optimisme og håp, 
slik at vi kan berge en legetjeneste som betyr så 
mye for så mange.
 
Vi inviterer med dette regjering, Storting og 
kommuner til å starte redningesarbeidet!

God lesning - og god gjennomføring! 

Marit Hermansen
President, Den norske legeforening

Fastlegeordningen er grunnmuren i 
helsetjenesten og står for nesten 90 prosent 
av all aktivitet. Rakner fastlegeordningen, 
vil det få store konsekvenser for hele 
helsetjenesten og for befolkningens tilgang på 
nødvendig helsehjelp. En styrket og fornyet 
fastlegeordning blir ikke til over natten. 
Derfor er det viktig å hele tiden utvikle og 
forbedre ordningen, steg for steg. Her har 
helsemyndighetene sviktet. Fastlegeordningens 
suksess har blitt en hvilepute for 
nødvendig utvikling.

Legeforeningens medlemmer står midt i 
denne krisen. Vi har solid kunnskap om 
utfordringene, og hvordan vi skal komme 
oss ut av den. Derfor har Legeforeningen 
utarbeidet en utviklingsplan for 
fastlegeordningen. Formålet med dette 
dokumentet er å gjøre kunnskap om 
utfordringer og løsninger lett tilgjengelig 
for myndighetene. 

I utviklingsplanen listes det opp tiltak som 
vil ha effekt på både kort og lang sikt. Med 
kortere lister får fastlegen mer tid til hver 
pasient og tid til nødvendig kompetanseheving. 
Det må bli enklere for unge leger å komme inn 
i fastlegeyrket. På den måten kan vi lettere øke 
rekrutteringen til ordningen, og dermed også 
avlaste de eksisterende fastlegene. 

Presidenten har ordet 

Fastlegeordningen er i krise. Kommunene i hele landet roper varsku fordi de ikke får søkere 
til ledige hjemler. Situasjonen forverres stadig. Erfarne kolleger sier opp og ser seg om etter 
en ny tilværelse - med sorg i hjertet. Fastlegejobben er et flott yrke, med en spennende 
hverdag. Men arbeidsdagene er for lange. Skal vi garantere for en stabil fastlegetjeneste til 
hele befolkningen, må denne utviklingen snus.
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En fastlegeordning til pasientens 
og samfunnets beste

Legeforeningen har alltid vært en pådriver for å sikre befolkningen en kompetent og 
trygg primærlegetjeneste. Fastlegeordningen har gitt pasientene rett til en fast lege 
som sikrer dem en helsetjeneste med kontinuitet og stabilitet. Fastlegeordningen må 
videreutvikles og forbedres, til det beste for både pasientene og samfunnet. Uten en 
bærekraftig fastlegeordning, vil befolkningens helsetilbud svekkes betydelig og de sosiale 
helseforskjellene øke. 

• Fastlegeordningen må spille en 
nøkkelrolle i å imøtekomme kommunenes 
doble vekst i helsetjenestebehov: 
Befolkningsvekst og flere eldre, samt 
mer avansert medisinsk oppfølging av 
pasienter som følge av oppgaver overført 
fra sykehusene. 

 
• Fastlegeordningen trenger større 

og mer profesjonaliserte legekontor 
styrket med administrative ressurser og 
annet helsepersonell. Det vil bidra til 
at fastlegene kan tilby mer avansert 
behandling og sikre pasientene et mer 
helhetlig tilbud lokalt.   

• Det må være attraktivt å jobbe som 
fastlege. Akseptabel arbeidsbelastning, 
gode fagmiljøer og økonomisk trygghet er 
nødvendige forutsetninger. 

 
• Næringsdrift, folketrygdfinansiering 

og personlig listeansvar har sikret et 
likeverdig fastlegetilbud og næringsdrift 
må fortsatt være hovedfinansieringen av 
fastlegeordningen. Under spesialiseringen 
bør det åpnes opp for større valgfrihet. 

• Fastlegeordningen må hele tiden 
videreutvikles til pasientens beste i 
tett i samarbeid mellom pasientene, 
myndighetene, KS og Legeforeningen. 
Dette krever et vedvarende politisk 
engasjement både nasjonalt og lokalt.

Legeforeningens mål for fastlegeordningen: 

• Fastlegeordningen må 
sikre hele befolkningen en 
tilgjengelig, kompetent og moderne 
primærlegetjeneste, uavhengig av 
bosted, sosial tilhørighet og personlig 
økonomi. 

 
• Alle pasienter skal møte en fastlege 

som diagnostiserer, behandler, 
støtter og veileder. Fastlegen skal ha en 
koordinerende rolle i samarbeid med andre 
helseaktører og offentlig forvaltning, og 
portnerrollen må fortsatt bidra til riktig 
diagnose til rett tid. Dette er fastlegenes 
samfunnsoppdrag.

 
• Pasienter er forskjellige og behovene 

ulike. Det må være en reell mulighet til 
å bytte fastlege. Befolkningen skal kunne 
velge fastlege der de bor eller jobber.  

 
• Fastlegeordningen må utvikles og utnytte 

nye muligheter til å gi pasientene 
enda bedre og moderne tjenester, 
men også ta vare på ordningens unike 
kjerneverdier som kontinuitet og stabilitet. 
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• Finansieringen må styrkes for å dekke det 
økte oppgavetilfanget og legge til rette for 
en håndterbar arbeidstid. Det må legges til 
rette for kortere lister gjennom etablering 
av et knekkpunkt for basistilskuddet.

• Antall LIS1-stillinger må økes med 200 
slik at LIS1-flaskehalsen reduseres.

• Det må opprettes lokale arenaer som 
regulerer oppgave- og ansvarsfordeling 
mellom fastleger, kommune- og 
spesialisthelsetjeneste i hele landet. 
Direktørene for de regionale 
helseforetakene og trepartssamarbeidet 
(KS, Legeforeningen og staten v/
helseministeren) må i tillegg møtes 
to ganger i året for å bli enige om 
ansvarsfordeling og tiltak på nasjonalt nivå. 

• Kommunene må utvikle en egen 
helselederrolle for kommunenes 
medisinske tilbud. Helselederen må være 
en del av rådmannens ledergruppe. 

• Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) 
må breddes nasjonalt. Det vil gi betydelig 
kvalitetsheving i fastlegeordningen.

• Det må rekrutteres 500 nye ALIS 
(Allmennleger i spesialisering) årlig for å 
dekke dagens og fremtidige legebehov. 

• Det må lages en nasjonal ordning for ALIS 
som sikrer fastleger med god kompetanse. 
Kommunene må sikre god gjennomføring 
av spesialistutdanningen.

 
• Normtallet for et årsverk i 

fastlegeordningen må reduseres fra 1500 til 
1000 pasienter og finansieringsmodellen 
justeres, slik at fastlegene kan bruke mer 
tid på hver pasient. 

• Det må legges til rette for ansettelse av 
annet helsepersonell på legekontor. Dette 
vil gjøre fastlegekontoret i bedre stand 
til å ivareta pasienter med alvorlig og 
sammensatt sykdom og funksjonssvikt, 
og de som ikke selv oppsøker fastlegen. 
Helsepersonell ansatt i fastlegekontor må 
kunne utløse egne takster.  

• Det må sikres at fastlegene kan prioritere 
administrasjon, ledelse og fornyelse av 
medisinskteknisk utstyr og teknologiske 
løsninger. Innovasjon og utvikling vil sikre 
enda bedre behandling, samhandling og 
tilgjengelighet for pasientene. 

Ti tiltak for en fremtidsrettet og 
bærekraftig fastlegeordning 

For å sette fastlegeordningen i enda bedre stand til å gi helsetjenester av høy kvalitet 
og imøtekomme nye behov, er det nødvendig å iverksette flere tiltak. Under følger 
Legeforeningens ti viktigste tiltak for en fremtidsrettet og bærekraftig fastlegeordning.



1Fastlegeordningen – 
Helsetjenestens grunnmur

En godt utbygget primærlegetjeneste er god medisin og samfunnsøkonomisk 
lønnsomt. Med innføringen av fastlegeordningen økte rekrutteringen av fastleger, 
det ble bedre tilgjengelighet og pasientrettighetene ble styrket. Disse kvalitetene 
er nå under press som følge av sviktende rekruttering og fastlegeflukt. 
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Det er sterke holdepunkter for at en stabil 
kontakt med en primærlege har gunstig effekt 
på pasientens opplevde helse, sannsynligheten 
for å bli innlagt på sykehus, og for pasientens 
overlevelse2. Den internasjonalt anerkjente 
forskeren professor Barbara Starfield har 
gjennom sin forskning dokumentert at god 
tilgang til en fritt valgt allmennlege over flere år 
fører til bedre behandling, bedre helse og lavere 
helsekostnader. T van Loenen m.fl. 20143 
har vist at varighet i lege-pasientforholdet er 
viktigere enn prosedyrer og kvalitetsarbeid 
når det kommer til å redusere innleggelser av 
kronisk syke i sykehus. De legene som har 
kjent pasientene lengst, henviser minst. Per 
Hjortdal har i sin kunnskapsoppsummering 
om betydningen av kontinuitet og relasjonen 
mellom pasient og fastlege, sett hva ulike 
forskningsresultater viser. Han skriver at 
det lenge var forskningsmessig usikkert om 
kontinuitet hadde noen merkbar innvirkning 
på bruk av helseressurser som legetjenester, 
prosedyrer, medikamenter, sykemeldinger, 
legevakt og innleggelser. I den senere tid er 
det imidlertid publisert større, vel planlagte, 
robuste undersøkelser som viser sammenheng 
mellom kontinuitet, bruk av ressurser og 
samfunnsøkonomi. Dette gjelder spesielt 
overfor store og betydningsfulle grupper som 
eldre, kronikere og multimorbide4. 

Gode allmennlegetjenester gir bedre helse 
og er samfunnsøkonomisk lønnsomt: 
Norge er et langstrakt land med store 
geografiske variasjoner. Det er en politisk 
målsetning om at alle skal sikres et godt 
helsetilbud uavhengig hvor i landet du bor. 
Mange har lang reisevei til nærmeste sykehus, 
og en godt utbygget primærhelsetjeneste med 
en kompetent og tilgjengelig fastlegeordning er 
derfor helt nødvendig for å sikre befolkningen 
god helsehjelp. Fastlegen skal gi deg 
time når du trenger det, diagnostisere og 
behandle, koordinere helsetjenestene og gi 
støtte og veiledning. Dette er fastlegenes 
samfunnsoppdrag. Fastlegeordningen koster 
ca. 10 mrd., noe som utgjør under fem prosent 
av helsetjenestens totale helsebudsjett på 210 
mrd. Fastlegene håndterer mellom 80 og 90 
prosent av alle pasientene selv. At fastlegene 
kan håndtere et bredt spekter av oppgaver er 
både god samfunnsøkonomi og god medisin. 

Allmennmedisinens egenart er å se hele 
mennesket. En god allmennlege har kunnskap 
om biologi og sykdomslære, men har også 
god forståelse for mennesker og innsikt i 
sammenhengen mellom miljø, livshendelser 
og helse. Allmennlegen må se hele pasienten. 
Allmennlegen skal yte tjenester som ivaretar 
kontinuitet i pasientrelasjonen, ha god 
tilgjengelighet, håndtere komplekse medisinske 
problemstillinger, koordinere helsetjenester og 
yte kostnadseffektiv helsehjelp1. 

1 The Value of General 
Practice and Family Medicine 
in Europe. UEMO’s Policy 
Statement, 2 June 2018.
2 Denis J Pereira Gray, Kate 
Sidaway-Lee, Eleanor White, 
Angus Thorne, Philip H Evans 
() Continuity of care with 
doctors—a matter of life and 
death? A systematic review of 
continuity of care and morta-
litym,, Legeforeningen (2017) 
Riktig diagnose til rett tid – 
fastlegen som helsetjenestens 
portner.
3 https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/25216664
4 https://www.nsdm.
no/wp-content/uplo-
ads/2018/02/Kontinui-
tet20utrednng20Per20H.pdf

Figur: En gammel klassiker 
fra 1961 som estimerer 
forekomsten av sykdom 
og hvilken rolle de ulike 
nivåene i helsetjenesten 
har. Denne viser hvor stor 
andel pasienter som både 
bør og kan behandles i 
primærhelsetjenesten, og 
understreker viktigheten 
av en godt, utbygget 
primærhelsetjeneste. 
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Fastlegeordningen ble innført etter grundig 
pilotering og evaluering. Den ble testet ut i 
fire forskjellige kommuner (Åsnes, Trondheim, 
Tromsø og Lillehammer) og evaluert av Norges 
forskningsråd. Etter evalueringen ble det gjort 
nødvendige justeringer. Legeforeningen mener 
dette er noe av suksessen 
til fastlegeordningen. Metoden for å 
teste ut et prosjekt, for så å evaluere og 
deretter justere kurs, er en god måte å sikre 
at større systemendringer treffer godt. Samtidig 
har fastlegeordningens suksess blitt en 
hvilepute for utvikling og forbedring. 
Fastlegeordningen må hele tiden videreutvikles 
for å kunne levere gode tjenester til hele 
befolkningen.   

Fastlegeordningens viktige kvaliteter
En vei inn i helsetjenesten: Med god 
forankring i lover, forskrifter og avtaleverk 
er fastlegen pliktet til å sikre deg god helsehjelp 
og oppfølging når du trenger det. Denne 
forpliktelsen gjør det også enkelt for pasienter 
å vite hvor de skal henvende seg når de blir 
syke eller engstelige for seg selv eller sine 
nærmeste. Fastlegen skal være et stabilt og trygt 
kontaktpunkt i en stadig mer kompleks og 
uoversiktlig helsetjeneste. 

Relasjon og tillit til fastlegen er god 
medisin: Med fastlegeordningen har også 
pasientene fått god kontinuitet. Som nevnt 
over er det sterke holdepunkter for at en stabil 
kontakt med en primærlege har gunstig effekt 
på pasientens opplevde helse, sannsynligheten 
for å bli innlagt på sykehus, og for pasientens 
overlevelse5. Gjennom å kjenne fastlegen, 
og at fastlegen kjenner deg, oppstår det en 
relasjon som igjen skaper et tillitsforhold. 
Dette gjør at pasienten enklere åpner seg for 
legen, men det gjør også at fastlegen raskere 
ser endringer hos pasienten og kan vurdere 
helsetilstanden. Vi vet at fastlegene er svært 
stabile, men også at små- og utkantkommuner 
har utfordringer. 

Fastlegeordningen – en suksessfull måte å 
organisere allmennlegetjenesten på:
Fastlegereformen var en systemreform, 
som stilte krav til en ny måte å 
organisere allmennlegetjenesten på. 
Med fastlegeordningen fikk vi et 
system der pasientene fikk rett til en 
fast lege uten muligheter til å bli avvist. 
Med dette ble pasientrettighetene 
styrket. Hovedbegrunnelsene for å organisere 
allmennlegetjenesten som et listesystem eller 
fastlegeordning, var behovet for en fast lege-
kontakt (kontinuitet) for særlig syke eldre, 
personer med kroniske lidelser og andre 
sårbare grupper. Sykehusene og øvrige deler 
av kommunehelsetjenesten mente dessuten 
at en fast legekontakt ville gjøre det enklere 
å samarbeide om enkeltpasienter med behov 
for koordinerte tjenester. Det var i tillegg 
et ønske om å unngå såkalt legeshopping 
(at personer gikk fra lege til lege), og at 
tilgjengeligheten skulle bedres. Med innføring 
av fastlegeordningen ble mange av disse 
utfordringene løst:

• Pasientene fikk i større grad et mer varig 
forhold til én lege. Dette gjaldt særlig i 
kommunene som tidligere hadde slitt med 
rekruttering.

• Det ble noe bedre tilgjengelighet, med 
kortere ventetid og bedre legedekning 
totalt sett. 

• Ansvaret for hver pasient ble tydelig 
plassert hos én lege. Det ble enkelt for 
pasientene og andre aktører i helsetjenesten 
å vite hvem de skulle kontakte. 

 
• Rekrutteringen økte noe allerede på 

slutten av 90-tallet, da det ble kjent at 
fastlegeordningen skulle innføres i 2001. 
Sannsynligvis skjedde dette som en følge 
av forventninger om bedre rammevilkår og 
et sterkere fagmiljø. 

5 Denis J Pereira Gray, Kate 
Sidaway-Lee, Eleanor White, 
Angus Thorne, Philip H Evans 
() Continuity of care with 
doctors—a matter of life and 
death? A systematic review 
of continuity of care and 
mortalitym,, Legeforeningen 
(2017) Riktig diagnose til rett 
tid – fastlegen som helsetje-
nestens portner.
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6 https://tidsskriftet.
no/2015/12/originalartikkel/
varighet-av-fastlegeavta-
ler#reference-3 
7 https://www.difi.no/
rapporter-og-statistikk/
undersokelser/innbyg-
gerundersokelsen-2017/
hva-mener-innbyggerne/
kommunale-og-fylkeskommu-
nale-tjenester
8  https://www.difi.no/
rapporter-og-statistikk/
undersokelser/innbyggerun-
dersokelsen-2017/hva-me-
ner-brukerne
9 https://www.med.uio.no/
helsam/forskning/nettverk/
hero/publikasjoner/skriftse-
rie/2016/2016-10.pdf

Da får fastlegene en poengsum på 86 av 100 
kun slått av Folkebiblioteket8. Det er særlig 
fastlegenes service, evne til å løse oppgaver 
og gi informasjon som brukerne verdsetter 
høyt. Brukerne er derimot mindre fornøyd 
med digitalisering av fastlegenes tjenester og 
muligheter for å klage.         

Det har også skjedd en positiv utvikling i 
befolkningens tilfredshet i perioden 2002-
2015. Ventetiden går ned: I 2015 fikk 
halvparten time innen to dager. I 1999 fikk 
halvparten time innen syv dager. I tillegg er 
befolkningen mer fornøyd med fastlegens 
henvisningspraksis og konsultasjonslengde9.   

Norsk senter for distriktsmedisin har undersøkt 
dette, og fant i 2015 at median varighet av en 
fastlegeavtale da var 5,91 år, med variasjon fra 
2,75 år i de minste kommunene og 8,37 år i de 
største kommunene6.

Pasientene setter pris på kontinuiteten 
i relasjonen til sin fastlege. 
Ifølge Kantar TNS sitt Helsebarometer fra 
2019 er det to faktorer som utmerker seg 
når du spør befolkningen om hva som er 
viktigst for dem i sitt forhold til fastlegen; 
1) At fastlegen kjenner sykdomshistorien og 
2) tar seg god tid ved konsultasjon. I en tid der 
helsetjenesten blir stadig mer fragmentert og 
uoversiktlig, er verdien av å møte en fast lege 
som kjenner deg og din historie viktig.  

Befolkningen og pasientene er fornøyde: Difis 
(Direktorat for forvaltning og 
IKT) årlige innbyggerundersøkelse 
måler befolkningens tilfredshet med offentlige 
tjenester. Fastlegene har ligget stabilt høyt på 
denne undersøkelsen i en årrekke. På spørsmål 
om kommunale og offentlige tjenester, rangerer 
innbyggerne fastlegene på femte plass av 
23 opplistete tjenester med en poengsum på 75 
(min. 0 og maks. 100)7. Spør du brukerne, de 
som har vært i kontakt med fastlegen i løpet av 
det siste året, er tilfredsheten enda høyere. 

Figur: N=2090 Helsepolitisk 
barometer Kantar TNS 2019.
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Fastlegeordningen må videreutvikles og 
forbedres: I tiden som kommer vil 
befolkningsvekst, demografiske 
endringer, medisinsk utvikling og 
befolkningens forventninger til 
fastlegeordningen, stille større og nye krav til 
fastlegeordningen. For at fastlegene fortsatt 
skal kunne tilby befolkningen gode tjenester, 
krever det at kommunene som har sørge-
for-ansvar leverer på dette. I tillegg krever 
det engasjement og forpliktende samarbeid 
fra sykehus, sentrale helsemyndigheter og 
fastlegene selv. Målet må hele tiden være 
å videreutvikle en offentlig fastlegeordning av 
høy kvalitet som sikrer god helsehjelp 
til hele Norges befolkning. Dette må 
gjøres i nært samarbeid med pasientene, 
helsemyndighetene og KS. 

Fortsatt uløste oppgaver - og en ordning 
under press  
Selv om evalueringene dokumenterte at 
fastlegeordningen løste mange av utfordringene 
den var tenkt å skulle løse, ble det allerede 
i 2007 dokumentert uløste oppgaver i 
fastlegeordningen: Utkantkommuner slet 
fortsatt med rekruttering og ustabilitet 
i fastlegedekningen, få fastleger og 
pensjonsavgang ga utfordringer for 
legevaktsarbeidet. I tillegg var bekymringer for 
lange lister og for dårlig allmennlegedekning 
sett i forhold til antall arbeidsoppgaver, 
manglende samarbeid internt i kommunene 
og oppfølging av kronikerne og pasientgrupper 
med store og sammensatte behov. Det er også 
grunn til å stille spørsmålet om de som ikke 
etterspør fastlegenes tjenester får et like godt 
tilbud som resten av befolkningen10.  

Befolkningen trenger en godt utbygget 
kommunehelsetjeneste: Det er i kommunene 
de fleste mottar sin helsehjelp, både 
gjennom fastlegeordningen, men også i 
pleie- og omsorgstjenesten og andre deler 
av kommunehelsetjenesten. Nærhet til 
hjem og de tjenestene du trenger, er en 
viktig verdi for mange. LEON-prinsippet – 
prinsippet om Laveste Effektive Omsorgsnivå, 
innebærer at utredning, behandling og 
oppfølging som kan gjøres bedre eller like 
godt i kommunehelsetjenesten, nettopp 
bør gjøres i kommunene. Dette er en 
utvikling som har skjedd i Norge de siste 
årene. Legeforeningen støtter dette med 
forutsetning om at kompetanse og ressurser 
følger med. Riksrevisjonen har dokumentert 
at kommunene har tatt over pasienter som 
tidligere lå ferdigbehandlet på sykehus, 
men uten at kommunenes kapasitet og 
kompetanse har blitt styrket tilsvarende11. Skal 
befolkningen få god helsehjelp og nødvendig 
oppfølging i kommunene, må man være sikker 
på at kompetanse og ressurser er på plass. 

10 https://www.riksrevisjonen.
no/globalassets/rapporter/
no-2015-2016/samhandlings-
reformen.pdf
11 https://www.riksrevisjonen.
no/globalassets/rapporter/
no-2015-2016/samhandlings-
reformen.pdf
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Nøkkeltall fastlegeordningen 2019

• Antall fastleger: 47741 (Kvinner: 43,5 %, menn: 56,5 %).

• Prosentvis andel fastleger som er 50 år eller eldre: 43 %1.

• Gjennomsnittlig alder: 47,5 år2.

• Antall leger per fastlegekontor: 3-4 leger.
 
• Gjennomsnittlig antall innbyggere per liste: 1097 pasienter².

• Antall fastleger med spesialistgodkjenning i allmennmedisin: 2955 (61,9 %)1.

• Antall konsultasjoner hos fastlegen per innbygger: 2,73.

• Konsultasjonene har blitt mer komplekse og tidkrevende.

• Eldre pasienter (over 66 år) bruker fastlegen mest, og har et gjennomsnitt på 4,2 
konsultasjoner hos fastlegen per år3.

• Fastleger jobber i gjennomsnitt 55,6 timer i uken.

• I 2017 hadde 70,9 % av befolkningen minst en kontakt med fastlege i løpet av året3.

• I 2017 meldte 198 av 425 kommuner om ulik grad av bekymring rundt 
legesituasjonen. I Legeforeningens kartlegging fra 2018 og 2019 melder 128 
kommuner om en forverring av situasjonen siden 2017. Tilstand rød har steget fra 11 
kommuner i 2017 til hele 47 kommuner i 20184.

• Andelen fastleger på fastlønn er 15,2 %. 

• Andel av fastlegehjemler som har vært betjent av vikar siste kvartal er 20 %. 

• Kun 30 % av fastlegelistene er åpne. 

Referanser:
1 Medlemsstatistikk (fastleger og spesialistgodkjenning i allmennmedisin 2010-2019
2 Helsedirektoratets styringsdata for fastlegeordningen
https://helsedirektoratet.no/Documents/Statistikk%20og%20analyse/Fastlegestatistikk/Fastlegestatistikk%202018/
hovedtallsrapport%20fastlegeordningen%20landstall%202018-4%20revidert%20medio%20mars.pdf 
3 Allmennlegetjenesten: https://www.ssb.no/helse/statistikker/fastlegetj 

4 https://beta.legeforeningen.no/nyheter/2019/fastlegesitusjonen-forverret-viser-ny-kartlegging/
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I dette tidsrommet har antall pasienter 
og konsultasjoner hos fastlegene altså økt 
med henholdsvis 9 og 11 prosent. Dette 
utgjør 330 000 pasienter og 1,44 
millioner konsultasjoner. Dette er mer enn 
befolkningsveksten for samme periode. En 
undersøkelse utført av Menon Economics 
har dokumentert at takstbruken for mer 
komplekse og tidkrevende konsultasjoner har 
økt 22 prosent mer enn antall konsultasjoner 
i perioden 2010-201714. Dette viser at 
det har blitt mer å gjøre i den enkelte 
konsultasjon. Det er med andre ord ikke 
bare antall pasienter og konsultasjoner som 
øker, men det blir også mer å gjøre med 
hver pasient. 
   
Økt brukermedvirkning: Et økende antall 
pasienter bruker ulike digitale verktøy til å 
orientere seg før sine legekonsultasjoner, og har 
ofte mange spørsmål og forslag til utredning 
og behandling. Legene involverer også i større 
grad pasientene i sykdomsforståelse, utredning 
og behandling. Brukermedvirkning er en 
positiv utvikling i helsetjenesten, men som også 
medfører at det må settes av mer tid til 
hver pasient. 

Medisinske nyvinninger: Mulighetene for 
undersøkelser og behandlinger utvikler seg 
raskt. Utredninger, avanserte undersøkelser, 
kartlegginger og behandlinger gjøres nå i større 
grad av fastlegen. Det innebærer at fastlegene 
må bruke tid til å lære seg nye systemer, 
rutiner, retningslinjer og behandlingsformer. 
Det er positivt for pasientene at de kan få god 
oppfølging i sin hjemkommune. Samtidig 
betyr det at fastlegene må ha tilstrekkelig tid til 
å utvikle sin medisinske kompetanse, så de til 
enhver tid er oppdatert på gjeldende praksis. 

Samhandlingsreformen har endret 
primærhelsetjenesten: Siden 2001 har det 
skjedd en ønsket økning i overføring 
av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten 
til kommunehelsetjenestene. En rekke 
kreftkontroller er for eksempel blitt overført 
til fastlegene. Det er godt dokumentert 
at kommunene har tatt over pasienter som 
tidligere lå ferdigbehandlet på sykehus15. 

En vellykket helsereform under press 
Fastlegenes arbeidshverdag er i endring: 
Siden innføringen av fastlegeordningen 
har det skjedd endringer i både samfunnet, 
befolkningen og helse- og omsorgstjenestene. 
Disse endringene har hatt innvirkninger på 
fastlegens arbeidshverdag. Endringene har 
skjedd på flere plan: I sykdomsforståelse 
og arbeidsmetoder, i oppgaveportefølje, 
og i forventninger og krav fra pasienter, 
samarbeidspartnere og myndigheter. Samlet har 
dette blant annet ført til mer arbeid tilknyttet 
hver enkelt pasient. Fastlegene opplever at 
de har havnet i en utfordrende ”spagat”, der 
de må jobbe stadig mer for å kunne oppfylle 
ansvaret de har for sine pasienter. 

Høy arbeidsbelastning: At fastlegene får mer 
å gjøre er et uttrykk for at fastlegene leverer 
og at ordningen fungerer godt. Samtidig må 
ikke forpliktelser og omfanget av oppgaver bli 
så stort at fastlegeordning bukker under 
for presset. I 2018 ble fastlegenes tidsbruk 
kartlagt12. Kartleggingen stadfestet at 
belastningen var for høy. Fastlegene jobber i 
snitt 55,6 timer i uken. 10 % av fastlegene 
jobber faktisk mer enn 75 timer i uken, mens 
25 % jobber mer enn 62 timer. Dette viser at 
fastlegene har tatt i bruk kveld og helg for å 
håndtere veksten i ansvar og arbeidsoppgaver. 
34 % av legene jobbet legevakt, noe som 
utgjorde en stor andel av deres totalarbeidstid, 
i gjennomsnitt 19,5 timer per uke. Dette 
gjaldt særlig for leger i små kommuner. Den 
fremtidige økningen i oppgaver kan ikke 
håndteres av fastlegene gjennom økt arbeidstid. 
Uten flere fastleger, vil ikke befolkningen få 
dekket sine behov.

Stor økning i antall konsultasjoner: 
Fastlegeordningen er en lett 
tilgjengelig helsetjeneste som befolkningen 
kontakter uavhengig av hva som feiler 
dem. Veksten i antall henvendelser til 
fastlegene har økt betraktelig fra 2010 
til 2016. I 2016 hadde 74 prosent av 
befolkningen minst en kontakt med fastlege 
i løpet av året13. Det betyr at hver innbygger 
i gjennomsnitt hadde 2,7 konsultasjoner hos 
fastlege, mot 2,6 konsultasjoner i 2010. 

Helsedirektoratets 
kartlegging:
Totalt 1954 fastleger svarte 
på undersøkelsen – en 
svarprosent på 41 prosent.

12 Totalt 1954 fastleger svar-
te på undersøkelsen – en 
svarprosent på 41 prosent. 
Se hele undersøkelsen her: 
https://helsedirektoratet.
no/Documents/180222%20
Rapport%20Fastlegers%20
tidsbruk.pdf
13 Utvikling i bruk av fastlege 
og legevakt 2010-2016. H 
Analysenotat 6/2018 SAMDA-
TA kommune. Helsedirektora-
tet 2018.
14 https://beta.legefore-
ningen.no/contentas-
sets/1f3039425ea744a-
dab5e11ac5706b85a/
fastlegeordningen-i-kri-
se-hva-sier-tallene-ende-
lig-rapport.pdf 
15 https://www.riksrevisjonen.
no/globalassets/rapporter/
no-2015-2016/samhandlings-
reformen.pdf
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Det er færre pasienter som ligger 
ferdigbehandlet på sykehus i påvente av et 
kommunalt tilbud, og liggetiden for de som 
venter på et slikt tilbud har gått ned. Over 
80 prosent av pasientene som ble registrert 
som utskrivningsklare i 2014 ble tatt imot av 
kommunen samme dag som utskrivningen 
ble varslet. Samtidig dokumenterer 
Riksrevisjonen at kommunene ikke har økt 
kapasiteten og kompetansen etter innføring av 
samhandlingsreformen. Denne ubalansen er 
ikke et godt utgangspunkt for å håndtere stadig 
flere avanserte oppgaver i kommunene. 

Teknologisk utvikling: Pasientenes forventninger 
til legenes tilgjengelighet og enkel 
pasientkontakt har endret seg betydelig de siste 
årene på grunn av rask teknologisk utviklingen. 
Det er forståelig og naturlig at pasientene 
ønsker å kommunisere elektronisk med 
fastlegen sin, ha e-konsultasjoner og mulighet 
for elektronisk timebestilling. Mange fastleger 
tilbyr dette i dag. 

Komplekst sykdomsbilde: Pasientene fastlegene 
møter har i dag flere, mer omfattende, og mer 
alvorlige sykdommer enn tidligere. Dette er 
sykdommer som må vurderes samlet og ikke ut 
fra enkeltdiagnoser. Kunnskapsdybden er større 
for hver enkelt sykdom og behandlingen som 
gis er mer avansert. Generalistkompetansen er 
derfor blitt viktigere. Det har i tillegg blitt et 
økende omfang av det som kalles funksjonelle 
lidelser. Dette er sykdomstilstander som i noen 
tilfeller kan være invalidiserende. Utredning og 
oppfølging av tilstandene er krevende, da de 
ofte er sammensatte, og ikke kan påvises eller 
utelukkes med enkle tester. Antall sykdommer 
øker også med alder. Det er de eldre pasientene 
som bruker fastlegen mest. Det er pasienter 
over 80 år med 6 eller flere kontakter i løpet 
av året som står for den største økningen hos 
fastlegene. 

Kan antall oppgaver reduseres? Beskrivelsene 
over viser et komplekst bilde av 
endringsfaktorer. Den økte arbeidsbelastningen 
er altså ikke et resultat av tilførsel av 
enkeltoppgaver. Snarere er det summen av 
mange ulike faktorer som gradvis har medført 
økningen i fastlegenes arbeidsbelastning. 

Det har blitt drøftet om fjerning av enkelte 
oppgaver kan løse utfordringen med fastlegenes 
høye arbeidsbelastning. Gjennomgangen 
over viser at det vil være vanskelig å fjerne 
oppgaver som vil bidra til ønsket avlastning 
som monner uten at helsetilbudet fragmenteres 
og pasientene får en uoversiktlig og oppstykket 
helsetjeneste. 



UTVIKLINGSPLAN FOR FASTLEGEORDNINGEN  - KAPITTEL 1: FASTLEGEORDNINGEN – HELSETJENESTENS GRUNNMUR18

Kommunene melder også om stadig færre 
kvalifiserte søkere. I likhet med VGs oppslag 
kunne flere kommuner melde om fastleger 
som slutter fordi arbeidspresset er for 
stort. Mange av kommunene som har stabil 
legetjeneste i dag, er bekymret for fremtiden. 
I mange kommuner er fastlegedekningen 
sårbar med kort vei fra grønn til rød. 1/3 
av dagens fastleger er 55 år eller eldre. 
Rekrutteringstakten må med andre ord økes 
betraktelig bare for å dekke opp for naturlig 
avgang. 
 
Pasientlistene reduseres: Da fastlegeordningen 
ble innført ble et årsverk i fastlegeordningen 
definert som ansvar for 1500 pasienter 
på en fastleges liste. Veksten i antall 
konsultasjoner, pasienter, samt kompleksiteten 
i oppgavene fastlegene møter har medført 
at mange fastleger stadig reduserer antallet 
pasienter på listene sine. Fastlegelistene går 
langsomt nedover, siden toppen i 2005 på 
ca. 1200 til 1097 i 2018. Dette er det laveste 
tallet som noen gang er registrert18. Likevel er 
altså snittarbeidstiden på 55,6 timer i uken. 
Det viser med all tydelighet at det er behov for 
å endre på definisjonen av et årsverk fra 1500 
til 1000 pasienter. Omfanget av oppgaver må 
tilpasses fastlegenes nye arbeidshverdag.

Rekrutteringssvikt og fastlegeflukt
I 2017 kartla VG situasjonen i 
fastlegeordningen. De dokumenterte at så 
mange som 198 av 425 kommuner hadde 
problemer med å rekruttere og beholde 
fastleger. I disse kommunene bor 
det til sammen mer enn 2 millioner 
mennesker. Beskjeden kom fra kommuner i 
alle landsdeler, også sentralt på Østlandet, som 
tradisjonelt alltid har hatt god legedekning.  
 
Rekrutteringen forverres: I en egen kartlegging 
av fastlegesituasjonen høsten 2018 og 
vinteren 2019, dokumenterte Legeforeningen 
at situasjonen i fastlegeordningen var 
kraftig forverret. Så mye som en tredjedel 
av kommunene meldte om forverring av 
situasjonen, og antall kommuner som sa 
de hadde store rekrutteringsutfordringer 
(fargekode rød) var mer enn firedoblet siden 
sommeren 2017. Det var nesten 50 kommuner 
som meldte om dramatisk fastlegemangel . 
Fastlegesituasjonen var også forverret i fem 
av de ti største kommunene i landet. I 2017 
beskrev 8 av 10 av de største kommunene seg 
selv som grønne. På bare et år var dette tallet 
redusert til tre. 

Stavanger, Bergen og Kristiansand hadde 
gått fra grønn til rød17, mens Trondheim og 
Tromsø hadde gått fra grønn til oransje. Dette 
viser at fastlegekrisen er et nasjonalt problem, 
som også rammer områder som tradisjonelt har 
hatt god tilgang på fastleger. 

Figur: Fastlegesituasjonen i de 10 største 
kommunene i landet i 2017.

Vi er ikke overbelastet 
av deg og din trøblete 
hverdag, din kranglete rygg, 
ditt forhøyede blodsukker, 
din voksende mage eller 
ditt behov for sikker 
prevensjon og celleprøve. 
Vi er overbelastet fordi vi 
har ansvar for veldig mange 
som deg. 

Marit Tuv, 
fastlege i Valdres. 

Dagsavisen 29.08 2018.

,,
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Figur: Slik beskriver 
kommunene sin situasjon. 
Jo rødere farge, jo større 
rekrutteringsproblemer.

Foruten veksten i behov for helsetjenester 
som følge av den demografiske utviklingen, 
planlegger sykehusene å overføre store mengder 
oppgaver og pasienter til kommunene. I sine 
utviklingsplaner frem mot 2035 planlegger 
sykehusene for en overføring av 10 til 15 
prosent av sin totalaktivitet til kommunene. 
Disse overføringene fra sykehus representerer 
i stor grad mer avanserte oppgaver enn hva 
kommunehelsetjenesten har håndtert til nå. 
En stor utfordring for kommunehelsetjenesten 
er å håndtere denne doble veksten i 
helsetjenestebehov – altså en demografisk vekst 
i egen lokalbefolkning, samt mer avanserte 
oppgaver fra sykehusene. 
  
I tillegg til disse generelle utviklingstrekkene 
har mindre kommuner som preges av 
befolkningsnedgang og fraflytting enda 
større utfordringer. Mens det totale antallet 
mennesker i flere kommuner forventes å synke, 
vil det være en vekst i antall eldre. Effekten 
kommer av lave fødselstall, fraflytting og 
økende levealder. Dette er en utfordring mange 
mindre norske kommuner vil møte og som 
vil innebære en stor utfordring knyttet 
til bærekraft i utviklingen av kommunale 
helsetjenester i årene framover. 

Samhandlingen mellom de ulike helsetjenestene 
må forbedres – for bedre pasientbehandling 
og mer effektiv ressursbruk: Kommunene og 
fastlegene har fått tilført flere oppgaver og 
mer ansvar, men det har i liten grad fulgt med 
ressurser og kompetanse. Overføringene har 
heller ikke vært godt nok forankret mellom 
nivåene. For å sikre at pasientene får god 
oppfølging og helhetlige behandlingsforløp 
er det viktig at alle parter er delaktige i 
beslutningene om fordeling av oppgaver. 
Det krever også at kommunene og fastlegene 
får mulighet til å ruste opp for å håndtere 
oppgavene de skal utføre. 

Fastleger vurderer å slutte: Trønderopprøret, en 
gruppe fastleger fra Trondheim, kartla også 
arbeidssituasjonen blant fastlegene i 2018. 
1032 fastleger svarte, noe som tilsvarer 22 % 
av alle fastleger. Et av de mest sentrale funnene 
var at 6 av 10 fastleger hadde vurdert å slutte 
grunnet arbeidspress i løpet av de siste seks 
månedene. Kun 32 % (mindre enn 1/3) av 
fastlegene sa de var helt eller delvis enige i at 
de fortsatt ville være fastleger 5 år frem i tid 
gitt dagens situasjon. Hele 76 % av fastlegene 
mente de ikke har rammebetingelser som gir 
dem mulighet til å utvikle seg faglig. Samtidig 
sa 90 % at de fortsatt ville være fastleger hvis 
vilkårene blir bedre.

Dobbel vekst i helsetjenestebehov får 
konsekvenser for fastlegeordningen 
Dobbel vekst i etterspørsel etter kommunale 
helsetjenester: Befolkningsframskrivinger 
viser at vi blir flere personer i Norge. I 
tillegg blir andelen eldre i befolkningen 
høyere. Kommunene vil derfor måtte 
imøtekomme et økende behov for helse-, pleie- 
og omsorgstjenester og gjøre mer av det de 
allerede gjør i dag. 

16 Se aftenpostens artikkel: 
https://www.aftenposten.no/
norge/i/OnGWeq/Nesten-
50-kommuner-melder-om-
dramatisk-fastlegemangel 
og mer informasjon på 
Legeforeningens sider: 
https://beta.legeforeningen.
no/nyheter/2019/
fastlegesitusjonen-forverret-
viser-ny-kartlegging/ 
17 VG benyttet fargeskala fra 
grønn, via gul/oransje til rød. 
Grønn betyr stabil legesi-
tuasjon, uproblematisk re-
kruttering. Gul/oransje betyr 
rekrutterer greit, men merker 
utfordringer. Rød betyr lege-
krise (store problemer med 
å rekruttere leger/mangler 
fastleger og må bruke dyre 
vikarer). Se også: https://
www.vg.no/spesial/2017/
fastleger/
18 Fastlegestatistikk for 2018: 
https://helsedirektoratet.
no/statistikk-og-analyse/
fastlegestatistikk#fastlegesta-
tiskk-2018
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Økende behov for fastleger: Mange forhold vil 
kunne påvirke hvordan arbeidsbelastningen 
for fastleger blir i årene fremover. Vi vet at 
befolkningen øker, at det vil bli flere eldre 
og at etterspørselen etter helsetjenester vil 
vokse i takt med denne utviklingen. Enkle 
framskrivinger viser at problemene vil 
forsterkes for fastlegene i årene fremover 
hvis det ikke gjøres endringer. Avhengig av 
hvilke forutsetninger som legges til grunn 
har Menon Economics dokumentert at 
et forventet behov på mellom 30 og 100 
prosent flere fastlegeårsverk frem mot 
204019. Trepartssamarbeidet har estimert at 
det trengs nærmere 600 nye allmennleger i 
spesialisering (ALISer) i året20. 

Dagens investeringer betyr et løft for 
fremtiden: Dersom man skal lykkes med å 
håndtere utviklingen med dobbel vekst 
i helsetjenestebehov på en forsvarlig 
måte, må de kommunale helsetjenestene 
styrkes med mer medisinskfaglige 
ressurser. Det er nødvendig å se dagens 
investeringer som et løft for fremtidens 
kommunehelsetjeneste. Riktige investeringer 
vil rekruttere flere fastleger, mer merkantilt 
og annet helsepersonell i fasttlegepraksiser, 
moderne medisinskteknisk utstyr og innovative 
kommunikasjonsløsninger. Dette vil i medføre 
et stort kvalitetsløft i fastlegeordningen, og 
hjelpe kommunene i å håndtere økende 
etterspørsel av helsetjenester.

19 https://beta.legefore-
ningen.no/contentas-
sets/1f3039425ea744a-
dab5e11ac5706b85a/
fastlegeordningen-i-kri-
se-hva-sier-tallene-ende-
lig-rapport.pdf 
20 https://beta.legefore-
ningen.no/nyheter/2019/
trenger-600-nye-allmennle-
ger-i-spesialisering-i-aret/ 
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• Økt kunnskap om risiko for sykdom 
og oppfølging av kronisk syke har 
medført omfattende nye oppgaver 
for å sikre forebygging av sykdom, 
hindre tilbakefall og opprettholde 
funksjonsnivå.

• NAV-reformen i 2006 førte til samling 
av arbeidsmarkedsetat, trygdekontor 
og sosialkontor. Reformen har 
påvirket fastlegenes oppgaver og 
arbeidsvolum.

• Personer med sammensatte 
tilstander som rus, psykiatri og/
eller somatisk sykdom har også ofte 
sosiale utfordringer. Mange ber 
fastlegene om å hjelpe til å håndtere 
dette.

• Pasienter som har behov for 
langvarige og koordinerte helse- 
og omsorgstjenester har rett til 
individuell plan og koordinator, ofte 
med ansvarsgruppe. Her deltar ofte 
fastlegen.

• Fastlegene skriver henvisninger, 
søknader, rekvisisjoner, resepter, 
sykmeldinger, legemiddellister, 
legeerklæringer, attester, 
parkeringsbevis og en hel del annen 
dokumentasjon.

• Et eksempel er fraværsattest 
i videregående skole. 
Antall konsultasjoner i 
allmennlegetjenesten for 
16–18-åringer var 30 % 
høyere høsten 2016 enn 
høsten 2015. FHI mener dette 
kan tilskrives innføring av nye 
fraværsregler.

Endringer i fastlegenes oppgaver:

• Eldrebølgen har slått inn for fullt. 
Eldre lever med én eller flere 
sykdommer. Det har vært en stor 
økning av antall pasienter med 
sykdommer som diabetes, KOLS, 
hjerte- og karsykdommer, demens og 
kreft.

• Etter samhandlingsformen har 
sykehusoppholdene blitt kortere. 
Pasientene skal følges opp av 
fastlegen. Dette er en ønsket 
utvikling, men det påvirker 
arbeidsvolum og omfanget av 
fastlegenes oppgaver.

• Fastlegene mottar et stort omfang 
av epikriser, røntgensvar og 
blodprøvesvar daglig. En reduksjon 
i merkantilt støttepersonell på 
sykehusene har medført at også 
sykehusenes administrative oppgaver 
overlates til fastlegene.

• Mange flere eldre bor i egen bolig 
eller i boliger med heldøgnsomsorg. 
Alle pasienter utenfor institusjon skal 
følges opp av fastlegen.

• Medisinske nyvinninger og 
diagnostiske muligheter gjør at 
oppgaver som tidligere ble utført på 
sykehusene nå gjøres av fastlegene.

• Forskriftsfestede krav til oppfølging av 
pasienters medisinbruk.

• Spesialisthelsetjenesten blir stadig 
mer spesialisert og fragmentert. 
Koordinering av helsetjenestene for 
pasienter blir stadig mer krevende.



2Rekruttering og stabilisering 
– En hektisk og spennende 
arbeidshverdag  

Det er store rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen. En rekke 
undersøkelser dokumenterer at arbeidspresset er for høyt og at kommuner 
sliter med å beholde og fylle opp fastlegestillinger og hjemler. På sikt vil dette 
kunne svekke befolkningens tilgang til en god, lokal primærlegetjeneste. Det 
haster å løse rekrutteringskrisen. 
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Legeforeningen mener:

• Stortingets anmodningsvedtak om bedre legedekning i primærhelsetjenesten og flere 
utdanningsstillinger må følges opp av regjeringen gjennom å innføre en nasjonal ALIS-
ordning. 

• En nasjonal ALIS-ordningen innebærer at alle ferske leger må tilbys en ALIS-avtale. 
Avtalen må sikre at ferske fastleger får et tilrettelagt spesialiseringsløp, akseptabel 
arbeidsbelastning og økonomisk trygghet.  

• Stabilitet og rekruttering henger nært sammen. En viktig rekrutterende faktor er gode 
stabile, erfarne kolleger som bidrar til et trygt fagmiljø. Uten flere fastleger å dele 
arbeidet på vil frafallet øke. Det trengs erfarne leger som kan sikre unge leger trygghet 
og faglig utvikling gjennom supervisjon og veiledning. 

• Rekrutteringstiltak må ikke etableres på siden av dagens system, eller gå på bekostning 
av leger som allerede jobber i fastlegeordningen. Tiltakene må bygge opp under de gode 
kvalitetene ved fastlegeordningen.

• Forutsigbare utdanningsløp, økonomisk trygghet og gode fagmiljøer er viktig for å bedre 
rekrutteringen til fastlegeordningen. 

Følgende tiltak kan bidra til å sikre dette: 

• Det må rekrutteres 500 nye ALISer årlig for å dekke dagens og fremtidige 
legebehov. 

• Kommunene har ansvaret for spesialistutdanningen. Det må settes av nok 
ressurser til å utvikle utdanningsplaner og sikre at utdanningskandidaten tilbys et 
forutsigbart utdanningsløp. 

• ALISer må få individuell veiledning minimum én time i uken, og supervisjon 
minimum to timer i uken. 

• Normtallet for fastlegenes listelengde må reduseres fra 1500 til 1000. ALISer 
bør fortrinnsvis tilbys egne lister, men det må være mulighet for lavere liste ved 
oppstart. 

• ALISer må få full utgiftsdekning for gjennomføring av læringsaktiviteter under 
spesialistutdanningen. 

• Det må på plass grunntilskudd/inntektsgaranti ved oppstart av null-liste/kort liste, 
samt gradert per capita-tilskudd for å kompensere for lavere liste ved oppstart. 

• Praksistiden under studieløpet i allmennpraksis og kommunehelsetjenesten må 
økes til minimum 10 uker. 

• Antall LIS1-stillinger må økes med 200 for å redusere LIS-flaskehalsen. 
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De fleste fastleger i dag er næringsdrivende, 
en økonomisk ordning som for mange har 
betydd økonomisk trygghet og autonomi over 
egen arbeidshverdag siden fastlegeordningen 
ble innført i 2001. Dette har imidlertid endret 
seg. Inngangsporten oppleves i dag som høy, 
da unge leger i etableringsfasen må ta opp store 
lån for å kjøpe en praksis og dekke kostnader 
knyttet til drift og vedlikehold (leiekostnader, 
utstyr, lønnskostnader til hjelpepersonell mm). 
Ansvaret kan være vanskelig å kombinere 
med å skulle lære seg et nytt fagfelt og også 
ha tid til familie og fritid. Mange unge 
opplever en økonomisk utrygghet, og at de 
må opprettholde en svært høy produksjon for 
å sikre en bærekraftig drift av legepraksisen. 
Det er også en tydelig tilbakemelding om at de 
sosiale rettighetene til næringsdrivende leger er 
for dårlig. Det er begrensede muligheter til å 
være hjemme med sykt barn, eller når du selv 
blir syk eller ufør, gjør at de unge legene kvier 
seg for å bli næringsdrivende. Det er derfor 
behov for tilpasninger i finansieringsmodellen 
for å i større grad imøtekomme nyutdannede 
legers behov for økonomisk og sosial trygghet. 
Det kan også tenkes at valget mellom fastlønn 
og næringsdrift er av mindre betydning, så 
lenge tilstrekkelig autonomi, faglig kvalitet og 
et rettferdig inntektsnivå ivaretas.

Legeforeningens forslag til 
rekrutteringstiltak 
Rekrutteringstiltak skal ikke bare bidra 
til rekruttering på kort sikt. De skal også 
tilrettelegge for at leger som har fullført 
spesialistutdanningen ønsker å fortsette 
som fastlege.
 
Det er flere tiltak som kan bidra til å 
bedre rekruttering og stabilisering i 
fastlegeordningen. Sentralt er økonomisk 
trygghet og forutsigbarhet, god tilgang på 
supervisjon og veiledning, faglig fellesskap 
og godt tilrettelagt utdanningsløp som sikrer 
legene spesialisering i allmennmedisin. ALIS-
Vest og ALIS-Nord er eksempler på modeller 
kommuner nå prøver ut for å imøtekomme 
disse behovene. 

Hvor mange nye fastleger trenger vi? 
Framtidens fastlegebehov avhenger av 
flere faktorer: avgang, befolkningsvekst, 
sykelighet, overføring av oppgaver fra 
spesialisthelsetjenesten osv. En rapport 
utarbeidet av KS, HOD og Legeforeningen 
peker på flere sentrale utviklingstrekk som 
vil innebære behov for en stor tilførsel 
av legeressurser i kommunen21. For å 
opprettholde dagens antall leger, og erstatte de 
som naturlig faller fra, må det tilkomme 380 
nye fastleger per år. Hvis man i tillegg skal ta 
hensyn til befolkningsveksten vil behovet være 
ytterligere 56 nye fastleger hvert år. Hvis man 
også skal sikre en normalisering av fastlegenes 
arbeidstid vil dette tallet måtte økes med hele 
190 nye fastleger hvert år medregnet legevakt. 
Bare disse tre hensynene innebærer et behov 
for over 600 nye leger årlig. Tallene viser 
også at hvis man skal medregne endring av 
arbeidsoppgaver og oppgavemengde trenger 
vi 500 nye fastlegehjemler og 80 nye andre 
allmennlegestillinger i kommunehelsetjenesten. 
Beregninger av denne typen vil alltid innebære 
et element av usikkerhet. Legeforeningen 
mener 500 nye ALISer i året fremstår som 
et realistisk og nøkternt estimat, selv om 
gjennomgangen av behovet frem mot 2030 
viser at det også kan være riktig med et enda 
høyere anslag.

Hva vet vi om hva unge leger ønsker seg? 
For å øke rekrutteringen av unge leger til 
primærhelsetjenesten er det nødvendig å 
vite hvem de unge legene er, og hva de vil ha 
på plass for at det skal bli attraktivt å velge 
fastlegeyrket. Høsten 2017 gjennomførte 
Yngre legers forening (Ylf ) en Questback-
undersøkelse blant LIS1 om synet på det 
å bli fastlege. 70 % av de spurte svarte at 
de ikke ville bli fastlege. De to viktigste 
årsakene var 1) økonomisk usikkerhet og 
2) høy arbeidsbelastning. Legene ser en 
underfinansiert og overbelastet fastlegeordning 
på nært hold når de er utplassert i kommunen 
og velger dermed bort en fastlegekarriere. 
Det er behov for at en større andel LIS1 ser 
fastlegeyrket som en attraktiv karrierevei. 

21 Les mer Helsedirektoratets 
og Trepartssamarbeidets to 
rapporter her: https://beta.
legeforeningen.no/nyhe-
ter/2019/trenger-600-nye-all-
mennleger-i-spesialise-
ring-i-aret/ 
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Med bakgrunn i det nye regelverket er det 
viktig at kommunene har nok ressurser til å 
sette opp gode planer som gir forutsigbare 
utdanningsløp. Dette kan være krevende for 
alle kommuner, og det bør vurderes å ansette 
en felles kommuneveileder for flere kommuner 
i en region. 
 
b) Mer individuell veiledning og supervisjon 
Undersøkelser og pilotprosjekter har vist at 
tilgang på nok veiledning og supervisjon er 
avgjørende for å skape en positiv møte med 
fastlegehverdagen. Det er viktig å ha noen å 
rådføre seg med på daglig basis. Veiledning 
og supervisjon sikrer kvalitet og mestring, og 
er sentrale virkemidler for å nå målsettingen 
med spesialiteten og mestre praktiske oppgaver 
i faget. Legeforeningen mener ALISer må 
få individuell veiledning minimum én time 
i uken, og supervisjon minimum to timer i 
uken. Tilgang på nok veiledere avhenger av at 
det er tilstrekkelig med erfarne allmennleger.
 
c) ALIS skal fortrinnsvis ha listeansvar 
Legeforeningen mener at ALISer 
fortrinnsvis skal ha eget listeansvar fra 
starten av spesialiseringsløpet. For å sikre en 
overkommelig oppstart for de ferske legene 
kan det vurderes om det er riktig å starte opp 
mer kortere liste til legen har gjort seg kjent 
med ansvaret for pasientene og tilhørende 
arbeidsoppgaver. Listen kan økes i takt med at 
ALISen får mer erfaring. Det bør også åpnes 
opp for at ALIS kan starte spesialiseringsløpet 
uten å jobbe på egen liste ved å jobbe på 
andre fastlegers liste. Stillingen må være 
tidsavgrenset, kandidaten må sikres god bredde 
i oppgaver, tilbys veiledning og supervisjon, 
og fastlegene må kunne betjene listen sin uten 
introduksjonslegen. En slik ordning bidrar til 
å senke terskelen til fastlegeyrket og gi legene 
en introduksjon i næringsdriftmodellen. De 
nevnte prinsippene hindrer samtidig at vi 
får en vikarordning der ferske leger jobber 
på midlertidige kontrakter uten muligheter 
for fast jobb. Legeforeningen mener det 
bør være et krav at kandidaten starter 
spesialistutdanningen umiddelbart.   

Dette innebærer riktignok merkostnader for 
kommunene i forhold til hva de fleste hittil 
har bidratt med av midler til ordningen, men 
til gjengjeld kan det bidra til å sikre en stabil 
og kompetent lokal legetjeneste. For veldig 
mange kommuner er dette også betydelig 
billigere enn dyre vikarstafetter, som ikke sikrer 
kontinuiteten pasientene verdsetter22. 

Det er imidlertid avgjørende for 
fastlegeordningen at rekrutteringstiltakene 
som innføres ikke etableres på siden av dagens 
system, eller at de går på bekostning av leger 
som allerede jobber i fastlegeordningen. Det 
kan også medføre frafall. Det må derfor sørges 
for at rekrutteringstiltakene ikke undergraver 
overdragelsesretten til fratredende leger eller 
skaper økt belastning for de øvrige legene i 
ordningen. Stabiliserende tiltak rettet mot de 
erfarne legene er også sentralt for å sikre tilgang 
på nok veiledere og supervisører 
til ALISene. 

Under følger en oversikt over tiltak 
Legeforeningen ønsker å fremheve som 
sentrale:

a) Kommunens ansvar for spesialistutdanning 
må forplikte
Fra 1. mars 2019 fikk kommunene ansvar 
for å tilrettelegge for spesialistutdanningen i 
allmennmedisin. Kommunene skal utarbeide 
en plan for hvordan spesialistutdanningen 
skal gjennomføres. I planen skal det presiseres 
hvilke læringsarenaer i kommunen som skal 
tilby de ulike læringsmålene, og hvordan 
veiledning og supervisjon skal gjennomføres 
og organiseres. Kommunen skal legge til 
rette for helhetlige utdanningsløp og det 
kan inngås samarbeid mellom kommuner. 
Veileder skal som hovedregel være spesialist, 
og individuell veiledning skal gjennomføres 
tre timer i måneden i 10,5 av årets måneder 
og gruppeveiledning i to år. Minst to år skal 
gjennomføres i åpen, uselektert allmennpraksis. 
I tillegg skal læringsmål for spesialiteten 
gjennomføres. Kommunen skal utarbeide en 
plan for hvordan spesialistutdanningen skal 
gjennomføres for ALISer. 

22 For eksempel betalte Odda 
kommune fire millioner 
for to vikarer, mens de i 
ALIS-VEST-prosjektet nå be-
taler 3 millioner for 4 ALISer. 
Det er verdt å legge merke til 
at ALIS på fastlønn innebærer 
betydelig høyere kostnader 
enn ALIS-næringsdrift. Se 
også kapittel om finansier-
ingssystemet.



UTVIKLINGSPLAN FOR FASTLEGEORDNINGEN  - KAPITTEL 2: REKRUTTERING OG STABILISERING26

LIS1-køen vokser raskt samtidig som både 
sykehus og primærhelsetjenesten vil møte 
et enormt behov. Legeforeningen mener 
det trengs 200 nye LIS1-stillinger. Denne 
anbefalingen støttes av Helsedirektoratet. I 
Granavolden-plattformen av 17. januar 2019 
framgår det at regjeringen ønsker å øke antall 
LIS1-plasser. 

Legeforeningen har foreslått en modell for flere 
LIS1-stillinger og rekruttering av flere leger til 
allmennmedisin. Modellen legger opp til et 
system der kommunen kan ansette leger som 
ikke har gjennomgått LIS1. Dette forutsetter 
at kommunen får anledning til å tilby et 
LIS1-løp i et helseforetak som en oppstart på 
ansettelsen i kommunen. Etter at sykehusdelen 
av LIS1 er gjennomført vil legen arbeide som 
LIS1 i seks måneder i den kommunen som 
har ansatt vedkommende. Deretter går legen 
over i en ALIS-avtale i samme kommune. 
Kommunen vil ha plikt til å tilby en utdanning 
i allmennmedisin og legen vil ha rett på fast 
stilling/hjemmel etter gjennomført LIS1. 
Modellen forutsetter at det bevilges penger 
til prosjektet.

d) Full utgiftsdekning for gjennomføring av 
læringsaktiviteter  
For å minske økonomisk belastning og 
risiko ved å være borte fra praksis, og 
sikre at alle har god progresjon og faglig 
utvikling, mener Legeforeningen det bør 
være refusjonsordninger for ALIS. ALIS 
bør kunne søke om å få dekket utgifter til å 
gjennomføre læringsaktiviteter i forbindelse 
med spesialistutdanning, som ikke dekkes av 
Legeforeningens utdanningsfond. 
 
e) Grunntilskudd/inntektsgaranti ved oppstart 
med null-liste/kort liste, samt gradert per 
capita-tilskudd som kompensasjon for lavere 
liste ved oppstart 
For mange unge leger er det en stor 
økonomisk risiko når man starter opp som 
fastlege i næringsdrift. Som tidligere nevn er 
dette et sentralt hinder for rekrutteringen. 
Legeforeningen mener at ALIS bør tilbys 
grunntilskudd/inntektsgaranti som dekker 
renter/avdrag på lån til kjøp av praksis, faste 
utgifter ved legekontoret, kurs og andre 
utdanningsaktiviteter. 

f) Øk praksistiden i kommunene under 
studiet til minimum 10 uker 
Legeforeningen mener at det bør satses 
mer på praksistid for medisinstudenter 
i allmennpraksis. Mer praksis i 
primærhelsetjenesten er nødvendig for å bygge 
studentenes interesse for faget, slik at flere får 
lyst til å bli fastleger23. Legeforeningen mener 
at kommunene må ta et større ansvar for å 
tilrettelegge for medisinstudenter i praksis i 
kommunene. Kommunene må få øremerkede 
midler til praksis for medisinstudentene 
i kommunene. Det er anslått at det vil 
koste omtrent 50 millioner kroner å tilby 
alle medisinstudenter ti uker praksis i 
primærhelsetjenesten24.
 
g) 200 nye LIS1-stillinger25  
LIS1-stilling er starten på legenes 
spesialistutdanning. De 950 stillingene som 
i dag er tilgjengelige hvert år skal møte det 
økende spesialistbehovet i landet. I 2017 var 
det 2037 søkere til 950 plasser. 

23 Alle landets utdanningsin-
stitusjoner har i dag relativt få 
uker i kommunene under stu-
dieløpet. UiO, UiB og NTNU 
har kun seks uker praksis. På 
NTNU tilbringer studentene 
i tillegg tre timer hver uke på 
et fastlegekontor de to første 
årene. UiT har kommet lengst, 
med åtte uker desentralisert 
praksisperiode i primærhelse-
tjenesten.
24 Pris pr. dag  pr. student: 
1562,5 kr. Ti uker praksis 
blir totalbeløpet ca. 50 mill 
(1562,5 kr*636 studenter*50 
dager)
25 For mer informasjon om 
ALIS og LIS1-stillinger anbefa-
les de to rapportene fra 2018 
utarbeidet av arbeidsgruppen 
for rekrutteringsmodeller 
nedsatt av trepartssamarbei-
det https://beta.legefore-
ningen.no/nyheter/2019/
trenger-600-nye-allmennle-
ger-i-spesialisering-i-aret/, og 
Helsedirektoratets rapport 
om LIS1-stillinger fra 2019 
https://helsedirektoratet.
no/Lists/Publikasjoner/Atta-
chments/1501/Rapport%20
-%20Vurdering%20av%20an-
tall%20LIS1-stillinger.pdf. 
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Hva er en introduksjonslege?

I Stavanger har de testet ut en modell med ”introduksjonsleger”. Her får leger
begynne i allmennmedisin men med lavere grad av forpliktelser enn å søke en ordinær 
fastlegehjemmel. Modellen er som følger:

• Utdanningskandidaten får ikke egen liste, men betjener fastlegenes listepasienter 
ved fast fravær og kødannelser, uten noen avgrensing av oppgaver.

• Normaltariffen er finansieringskilde, legen er selvstendig næringsdrivende.

• Utdanningskandidaten betaler en fast prosent av inntjeningen som utgiftsdekning 
– oppad begrenset til en fast prosent av total inntjening.

• Kommunal bistilling er en del av pakken.

• Forpliktelse til legevakt og til deltakelse i møtevirksomhet er som for fastlegene 
Varigheten er tidsavgrenset (inntil to års varighet).

• Fastlegene må klare å betjene listelengden sin også uten introduksjonslegen 
Økning av fastlegens lister kan kun gjøres etter nærmere avtale med kommunen. 

• Det skal tilbys veiledning og supervisjon, jfr. spesialistforskriften.

Denne løsningen har en stabiliserende effekt ved at introduksjonslegen kan bidra til 
å lette arbeidspresset for fastlegene ved legekontoret. Introduksjonslegen får også 
en innføring i næringsdriftsmodellen. Målet med en slik ordning må være å sikre 
vikarleger gode rammevilkår og solid faglig innhold. Dette sikres ved at varigheten er 
tidsavgrenset (inntil to års varighet), fastlegene må klare å betjene listelengden sin 
uten introduksjonslegen, og at det tilbys veiledning og supervisjon. 



3Fremtidens legekontor 
– Moderne teknologi og 
innovative løsninger  

Fastlegeordningen har flere uløste oppgaver. Gjennom å få på plass større 
legekontor og ansette annet helsepersonell, vil multisyke pasienter kunne 
følges bedre opp av fastlegen. Enda bedre informasjonsutveksling, mer 
samhandling på tvers av nivåene, fokus på kompetanseheving og tilstrekkelige 
midler til utvikling og ledelse, vil også bidra til at et større antall oppgaver kan 
utføres på fastlegekontoret.
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Legeforeningen mener: 

• Det må legges til rette for større legekontor med fire til seks leger. Dette øker 
muligheten for at de har kapasitet til å sette av ressurser til utviklingsarbeid og 
innovasjon.

• Det må tilføres mer ressurser til administrasjon, drift og ledelse av legekontoret. 
Legekontorene må selv kunne velge hvordan de ønsker å organisere kontorets 
arbeid.

• Det er ønskelig med mer tverrfaglighet på legekontorene. Det må legges til rette for 
at legekontoret kan ansette sykepleiere og annet helsepersonell, som kan jobbe på 
delegert myndighet fra fastlegene.

• Befolkningen skal oppleve et helsetilbud som er tilgjengelig og moderne. Alle 
fastleger bør tilby pasientene sine muligheter til å bestille time på nett, sende 
og motta svar på enkle spørsmål elektronisk, og har mulighet til å benytte 
videokonsultasjon der det er hensiktsmessig.

• Det må lages bedre nasjonale IKT-løsninger for kommunikasjon mellom de ulike 
nivåene i helsetjenesten, uten at dette fører til merkostnad for fastlegene til drift og 
videreutvikling.

• Riktig bruk av nyere medisinsk-teknisk utstyr og funksjonelle IKT-systemer vil 
potensielt kunne bidra til at fastlegene kan avklare og behandle flere pasienter selv.

• Nye digitale løsninger, for eksempel bruk av video, gir et bedre tilbud til pasientene, 
men kan også føre til merarbeid for fastlegene. Det er derfor viktig at det forskes på 
digitale konsultasjonsformer, og at nye kommunikasjonsformer alltid følgeevalueres 
og/eller piloteres før nasjonal bredding.
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Samtidig består Norge av mange kommuner 
med under 2000 innbyggere som har få 
fastleger og kun ett legekontor. Her er det 
vanskelig å utvide fastlegekontorene.

Utvikling av større legekontor vil kreve 
prioritering av mer ressurser til ledelse- og 
koordineringsarbeid, som følge av en mer 
kompleks bedriftsstruktur og behov for 
oppfølging av flere ansatte. Det er viktig at 
det kommer på plass gode interne avtaler 
som sikrer fordeling av ansvar og plikter 
på legekontoret. Det er samtidig viktig at 
man ikke gjør fastlegekontorene for store 
og byråkratiske, men ivaretar fleksibiliteten, 
muligheter til å raskt imøtekomme nye krav 
og opprettholde akseptabel reiseavstand til 
nærmeste legekontor. 

Behov for tilstrekkelig med administrative 
ressurser og helsepersonell på legekontorene
Legekontorene har ansvar for et stort omfang 
av oppgaver. Legeforeningen mener det trengs 
tilførsel av mer ressurser til administrasjon, 
drift og ledelse av legekontoret for å sikre 
de gode pasientmøtene på legekontorene. 
Legekontorene må selv kunne velge 
hvordan de ønsker å løse organiseringen 
av sitt arbeid, f.eks. gjennom frikjøp av 
en lege til enkelte oppgaver, ansettelse av 
administrasjonspersonell, kjøp av eksterne 
tjenester eller å benytte helsesekretærer med 
videreutdanning. Det er effektiv ressursbruk 
å fordele oppgavene på kontoret slik at alle 
ansatte utfører de oppgaver de har best 
kompetanse og forutsetninger til å gjøre. 
En god arbeidsfordeling vil også frigjøre 
ressurser til bedre medisinskfaglig ledelse på 
legekontorene, noe som er en forutsetning 
for å sikre en moderne fastlegeordning. En 
konsekvens av at sykehusene kutter ned på 
merkantilt støttepersonell er at dette har tilfalt 
fastlegekontorene. Sykehusene må også styrkes 
med merkantilt støttepersonell. 

Hvordan legge til rette for bedre 
pasientbehandling gjennom utvikling av 
nye moderne legekontor?
Legeforeningen ønsker at befolkningen til 
enhver tid skal oppleve et helsetilbud som 
er trygt, tilgjengelig og moderne. Fastlegene 
kjenner pasientene og primærhelsetjenesten 
godt, og må være i førersetet når det skal 
utvikles løsninger for legekontorene. 
Tiltak må bidra til bedre tilgjengelighet 
og kommunikasjonen med pasientene, 
kommunen og spesialisthelsetjenesten. 
Som beskrevet i kapittel 1, vil kommunene 
stå overfor en betydelig vekst i oppgaver 
fremover. Blant annet vil det vær en stor 
andel eldre og multisyke pasienter som skal 
behandles og følges opp i kommunen. Å styrke 
fastlegekontorene faglig og administrativt, vil 
bidra til at fastlegetjenesten er godt rustet til å 
ivareta stadig flere av disse pasientene, og bidra 
til å avhjelpe kommunenes økende behov.  

Gjennom å få på plass større og mer 
fleksible legekontor, bedre muligheter for 
informasjonsutveksling, samhandling på tvers 
av nivåene, fokus på kompetanseheving og 
tilstrekkelige midler til utvikling og ledelse, 
vil et større antall oppgaver kunne utføres 
på fremtidens fastlegekontor. Endringer og 
ambisjoner i forbindelse med digitalisering på 
fastlegekontorene må forankres i avtaleverket. 
Det er ikke riktig at slike endringer skjer 
gjennom forskriftsendringer26 og uten 
medfølgende ressurser.

Større legekontor med ressurser til 
utviklingsarbeid og innovasjon
Legeforeningen ønsker en utvikling i retning 
av noe større legekontorer, der det lar seg gjøre. 
Legeforeningen mener det ideelle legekontoret 
bør bestå av 4-6 fastleger med god støtte fra 
annet helsepersonell27. Større fastlegepraksiser 
kan gi bedre tilgjengelighet for pasientene, og 
gi legekontorene mulighet til å ta imot nye 
oppgaver og ansvar for pasientgrupper som 
sykehusene tidligere har tatt seg av, og i større 
grad ha ressurser og kompetanse til å ta i bruk 
ny teknologi og innovative løsninger. 

26 I rapporten fra Helsedirek-
toratet om implementering 
av video på fastlegekontoret 
anbefales det å endre fastle-
geforskriften, som innebærer 
at mulighet for videokonsulta-
sjon kan bli pålagt fastlegene 
gjennom forskriftsendringer. 
Legeforeningen mener det 
ikke er slik man sikrer god og 
fornuftig digitalisering. Slike 
endringer må skje gjennom 
avtaleverket.
27 Det er forskningsmessige 
holdepunkter for at 4-6 leger 
er en fornuftig størrelse for å 
sikre god kvalitet på behand-
lingen. Ifølge en amerikansk 
studie fra 2014 har kontorer 
med færre enn 10-19 primær-
leger ca. 30 prosent færre 
"unødvendige" sykehusinn-
leggelser: https://www.healt-
haffairs.org/doi/full/10.1377/
hlthaff.2014.0434.
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I tillegg må det sikres forsvarlige 
utredningsprosesser med god forankring, 
tilstrekkelig utprøving og godt planlagt 
implementering. Systemene må kunne 
kobles til andre nødvendige utstyr som 
legekontoret benytter, og også integreres mot 
spesialisthelsetjenesten. Først når alle disse 
hensynene er vurdert kan man forvente å få 
gode og anvendelige systemer. Det er usikkert 
hvor vidt nye digitale systemer vil avlaste 
fastlegetjenesten eller ikke. Legeforeningen 
mener det derfor må forskes på nye former for 
digitale konsultasjoner.

Gode EPJ-systemer er kritisk for 
fastlegekontorene: For at fastlegene skal 
kunne gi god behandling og oppfølging 
til sine pasienter må de kunne stole på at 
systemene de benytter seg av er sikre og 
pålitelige28. Et velfungerende elektronisk 
pasientjournal-system er for eksempel kritisk 
for fastlegekontoret. Det er her fastlegen 
dokumenterer all relevant informasjon om 
sykdomsforløp, medisiner, vurderinger og 
beslutninger. Informasjonen sikrer at pasienten 
til enhver tid mottar god behandling og 
oppfølging. Det er derfor viktig at systemene 
er brukervennlige, har høy kvalitet, 
letter arbeidsprosesser og hindrer avvik. 
Myndighetene må sikre at det stilles riktige 
krav til aktørene som skal levere tjenester til 
fastlegekontorene. Dette må også gjelde for 
sykehjem, fengsel, helsestasjon, ØHD m.v.  

Utvikling av nasjonale standarder og 
systemenes innhold
Moderne kommunikasjonsløsninger må gjelde 
for både pasientkontakt og mellom nivåene 
i helsetjenesten. Legeforeningen mener det 
i tillegg til tradisjonell kommunikasjon skal 
være mulighet for både synkron (for eksempel 
chat i sanntid) og asynkron (meldingstjenester 
som ikke besvares i nåtid) digital dialog 
på fastlegekontoret. Det er viktig at legens 
medisinskfaglige vurdering ligger til grunn for 
hvilken kommunikasjonsform som egner seg i 
hvert enkelt tilfelle. 

Tverrfaglig samarbeid og legekontor med 
flere yrkesgrupper
I noen kommuner er det legekontor hvor 
leger, sykepleiere, psykologer, fysioterapeuter, 
helsesekretærer m.v. samarbeider på tvers 
for å gi pasientene et best mulig tilbud. 
Legeforeningen støtter denne utviklingen. 
Legeforeningen ønsker blant annet at 
annet helsepersonell kan jobbe på delegert 
myndighet fra fastlegene og utløse egne 
takster. Yrkesgruppene kan avlaste hverandre 
for oppgaver, øke det samlede tilbudet til 
pasientene, styrke ledelsen av kontoret og 
bidra til å gjøre dialogen med andre tjenester i 
kommunen enklere. Flere legekontor har i dag 
gode erfaringer med å være samlokalisert med 
annet helsepersonell. 

Økt bestillerkompetanse og godt forankrede 
utredningsprosesser en forutsetning for 
utvikling av gode IKT-systemer
Dagens fastlegekontor i Norge er i all 
hovedsak effektivt drevet. Men et økende 
arbeidspress og små økonomiske marginer gjør 
det vanskelig for mange å prioritere ledelse, 
innovasjon og utvikling. I tillegg mangler 
finansieringsordningen gode insentiver 
som bygger oppunder målet om moderne 
legekontor. Fastlegene blir derfor ofte svake 
etterspørrere i møte med teknologileverandører 
og myndigheter. Det er behov for 
utvikling av bedre bestillerkompetanse på 
fastlegekontorene. Det må i større grad legges 
til rette for at fastleger kan fungere som 
premissgivere overfor kommune, myndigheter 
og private leverandører. Små og sårbare 
enheter med stort arbeidspress, og uten gode 
økonomiske ordninger, er til hinder for at 
fastlegene kan være mer proaktive i 
dette arbeidet.

Teknologi må forenkle pasientarbeidet: 
Teknologi på et fastlegekontor må ha som mål 
å forenkle pasientarbeidet. Før nyvinninger 
kan tas i bruk må man sikre at systemene 
ivaretar behovene til pasientene og/eller bedrer 
fastlegenes arbeidshverdag. 

28 All fastlegevirksomhet i 
Norge må følge Norm for 
informasjonssikkerhet og 
personvern i helse- og om-
sorgstjeneste. Normen skal 
sikre felles regler for trygg og 
sikker informasjonsutveksling 
for aktørene i sektoren.Nor-
men skal bidra til å etablere 
mekanismer hvor virksom-
hetene kan ha gjensidig tillit 
til at behandling av helse- og 
personopplysninger gjennom-
føres på en et forsvarlig 
sikkerhetsnivå. Les mer om 
normen her: https://ehelse.
no/personvern-og-informa-
sjonssikkerhet/norm-for-in-
formasjonssikkerhet
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Tid til faglig oppdatering og mer 
investering i kompetanse
Riktig bruk av nyere medisinskteknisk utstyr 
og funksjonelle IKT-systemer vil potensielt 
bidra til at fastlegene kan avklare og behandle 
flere pasienter selv. Fremtidens allmennmedisin 
må gjøres i stand til å ta imot nye, mer teknisk 
krevende oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. 
For å oppnå dette er det viktig at fastlegene og 
kontorets helsepersonell har tilstrekkelig tid og 
anledning til å oppdatere seg faglig og investere 
i denne kompetansen, noe som vil kunne 
heve nivået på fremtidens allmennmedisin. 
Kommunene og myndighetene må legge til 
rette for rammer i fastlegeordningen som 
muliggjør kompetanseheving.

Økonomiske insentivordninger for 
innovasjon og utvikling må på plass
Det er ressurskrevende å utvikle gode og 
moderne legekontorer. I dag er det vanskelig 
å innføre ønskede endringer som følge av 
underfinansiering av fastlegeordningen. 
For å sikre ønsket digitalisering må det 
legges til rette for innovasjonsarbeid på 
legekontorene. Det skal lønne seg å teste ut 
nyvinninger og delta i pilotprosjekter. Når 
myndighetene vedtar mål om nyvinninger 
for bedre digital flyt må det derfor også 
utvikles insentivsystemer for å sikre at nytt 
verktøy/utstyr blir tatt i bruk. Fastlegene 
må kompenseres for ekstra utgifter i 
denne forbindelse. Helsemyndighetene må 
anerkjenne potensialet som ligger i å investere i 
innovasjon og utvikling på legekontoret. 

Selvbetjente løsninger kan også bidra til en 
mer effektiv kontakt med fastlegekontoret.
Legeforeningen mener det er nødvendig å 
innføre åpne internasjonale standarder for 
samhandling mellom IKT-systemer. Det må 
etableres en nasjonal løsning for pasientens 
planlagte og tidligere konsultasjoner, 
henvisninger, epikriser, laboratorie- og 
bildesvar, integrert mot EPJ. Det er også behov 
for at felles behandlingsplaner kan deles.

Dialogmeldinger og tettere integrasjon med 
nasjonale komponenter, som pasientens 
legemiddelliste, e-resept, kjernejournal 
og e-multidose, vil gi raskere oversikt og 
bedre pasientbehandling. Standarden for 
tjenestebasert adressering har i dag mangler 
som gjør den lite egnet for bruk på legekontor. 
Oppfølgingsansvar vil lettes ved at disse 
manglene fjernes. Meldingsstandarder som 
brukes mellom spesialisthelsetjeneste og 
kommunal pleie- og omsorgstjeneste må 
moderniseres til å kunne brukes i kontakten 
med fastlegen, slik som når fastlegens pasient 
blir innlagt eller utskrevet fra sykehus.

Av funksjonelle og sikkerhetsmessige grunner 
bør fremtidens IKT-systemer være skybaserte. 
Skybaserte løsninger bidrar til sikrere lagring 
av data, bedre tilgjengelighet og enklere 
integrasjon med andre systemer. Skybaserte 
løsninger vil også kunne gi raskere utbredelse 
av tekniske forbedringer i systemet, og gjøre 
journaloverføring ved fastlegebytter enklere. 
For stabil drift av skybaserte løsninger 
trengs det pålitelige nettlinjer med svært 
høy grad av oppetid og redundans. Norsk 
Helsenett er ansvarlig for å levere slik 
linjestabilitet, men har gjort seg avhengig av 
tredjepartsleverandører som bare leverer i deler 
av Norge. Dette er ikke godt nok.

Redunans betyr at man har 
back up hvis et system/
komponent ikke fungerer
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4Kvalitet og pasientsikkerhet 
– Hvordan sikre utvikling og 
kvalitet i fastlegeordningen?  

God pasientsikkerhet handler om å organisere helsetjenestene på en slik 
måte at uønskede hendelser forebygges og læres av. Pasientenes behov 
må stå i sentrum i kvalitetsarbeidet. Det vil alltid være rom for å utvikle og 
forbedre fastlegenes tjenester i tråd med tilgang på ny kunnskap og erfaringer. 
Kvalitetsarbeid er ikke noe man blir ferdig med, men noe som må være en 
integrert del av myndighetenes, kommunenes og helsepersonells daglige 
virke. Disse prinsippene må også gjelde for samarbeid om pasienter på tvers 
av nivåer. 
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Legeforeningen mener: 

• Det teoretiske og praktiske allmennmedisinske faget må få en større plass i 
medisinstudiet. Det er også et stort behov for nye utdanningsarenaer f.eks. sykehjem, 
ØHD, legevakt og fastlegekontor. Dette vil gi studentene verdifull kunnskap om 
pasientene i kommunehelsetjenesten. 

• Krav om obligatorisk spesialitet i allmennmedisin for leger som skal jobbe i 
kommunehelsetjenesten er viktig for å sikre kvalitet på tjenestene som tilbys. 

• Kravet sikrer også felles kunnskap og forståelse blant kommunens leger, og at 
legene får gjennomført utviklingsløp som gjør dem i stand til å håndtere oppgavene 
de møter i sitt daglige virke.

• Veiledere og retningslinjer må utformes i samarbeid med klinikerne for å sikre 
evidensgrunnlaget og klinisk anvendelighet. 

• God tilgang på oppdatert informasjon, og gode IKT-systemer for dialog mellom 
helsenivåene, er en forutsetning for at fastlegeordningen skal være rustet til å 
håndtere økningen i oppgaver og overføring av stadig sykere pasienter.

• Det er behov for et nasjonalt system for å sikre kvalitet, utvikling og opplæring i 
kvalitetsarbeid i primærhelsetjenesten, som kan benyttes til læring og forbedring på 
klinisk nivå og til forskning. 

• Å bredde SKIL nasjonalt vil gi betydelig kvalitetsheving for kvaliteten i kommunenes 
helsetjenester.

• Forskningsaktiviteten i allmennmedisin må økes. 

• Med tanke på det store omfanget av pasienter og konsultasjoner 
primærhelsetjenesten utfører hvert år, vil det i fremtiden bli et stort behov for 
forskning i allmennpraksis. Det må tilføres midler sik at forskningsaktiviteten 
kommer på nivå med forskningsaktiviteten i sykehus slik at den utgjør samme andel 
av totaløkonomien i fastlegeordningen.

• Bedre samhandling for økt kvalitet i pasientbehandling og mer effektiv ressursbruk 

• Det må være gode lokale arenaer som regulerer oppgave- og ansvarsfordeling 
mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste i hele landet. 

• Direktørene for de regionale helseforetakene og trepartssamarbeidet (KS, 
Legeforeningen og staten v/helseministeren) må møtes to ganger i året for å bli 
enige om ansvarsfordeling og tiltak på nasjonalt nivå. Det må være offentlige 
innkallinger og føres referat fra møtene. 

• Praksiskonsulentordningen må snarest breddes til alle helseforetak for å sikre bedre 
samhandling og oppgavefordeling i helsetjenesten. Det må parallelt iverksettes en 
ekstern evaluering som kan gi grunnlag for videreutvikling av ordningen. 

• Det bør ansettes mer merkantilt personell på sykehusene. Det frigir tid til 
administrative oppgaver som gjør at sykehusleger og fastleger kan benytte mer tid 
på pasientrettet arbeid. 
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Bedre samhandling for bedre kvalitet 
i pasientbehandling og mer effektiv 
ressursbruk 
Som nevnt i kapittel 1, har 
samhandlingsreformen hatt effekt. 
Kommunene og fastlegene har fått tilført flere 
oppgaver og mer ansvar, men det har i liten 
grad fulgt med ressurser og kompetanse. For 
å sikre at pasientene får god oppfølging og 
helhetlige behandlingsforløp av høy kvalitet 
er det viktig at alle parter er delaktige i 
beslutningene om fordeling av oppgaver. Det 
krever også at kommuner og fastleger får 
mulighet til å forberede seg for å håndtere 
oppgavene de skal utføre. Slik fungerer det 
ikke i dag. Før oppgaver overføres fra sykehus 
til fastleger, må det være avklart at fastlegene 
har kapasitet og tid til å oppdatere 
seg faglig.

Legeforeningen mener at overføring av nye 
behandlings- eller kontrolloppgaver fra 
sykehus til fastleger bør drøftes gjennom 
likeverdig dialog på egnede møteplasser, 
som for eksempel i PKO-drevne fora, 
allmennlegeutvalg, eller gjennom forankring 
i organer som Møteplass Oslo og SUFF 
Østfold. Disse arenaene må både ivareta 
kvalitets- og faghensyn, samt omfanget av 
oppgaver og pasienter som overføres mellom 
forvaltningsnivåer. PKO må også breddes til 
alle helseforetak, og det må parallelt iverksettes 
en evaluering. 

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) 
har utviklet et samhandlingsdokument som 
inneholder anbefalinger for samarbeid mellom 
fastleger og sykehus. Temaene i dokumentet 
omhandler henvisning, utskriving, 
pasienttransport, samarbeid om kompliserte og 
sammensatte lidelser, parallelle henvisninger 
til flere avdelinger, rådgivning og gjensidig 
tilgjengelighet på telefon, tverrfaglig samarbeid 
og oppgaveoverføring30. Dette dokumentet må 
tas i bruk i alle helseforetak, men det må være 
rom for lokale tilpasninger. I tillegg trengs det 
også et nasjonalt samhandlingsorgan som skal 
sikre at partene i helsetjenesten opprettholder 
en kontinuerlig dialog og bli enige om 
ansvarsfordeling og tiltak på nasjonalt nivå. 

Hva er kvalitet i møte med pasientene?
Pasientenes behov må stå i sentrum i 
kvalitetsarbeid. Arbeidet bør derfor primært 
handle om hvordan man kan tilrettelegge for 
gode pasientmøter, hvor lege og pasient kan 
bygge en relasjon som legger til rette for riktige 
vurderinger og nødvendig behandling. Gode 
pasientmøter forutsetter blant annet at legen 
har tilstrekkelig tid til pasienten, tilgang på 
oppdatert og pålitelig informasjon, og gode 
systemer for dialog og samarbeid med andre 
deler av helsetjenestene.

God pasientsikkerhet handler om å organisere 
helsetjenestene på en slik måte at uønskede 
hendelser forebygges og læres av. Det 
innebærer blant annet et behov for gode 
utdanningsløp, kunnskapsbaserte rutiner, 
forsvarlig bemanning, og IKT-systemer som 
sikrer tilgang på nødvendig informasjon og 
kontakt med samarbeidspartnere 
i helsetjenestene.

Fastlegene tilbyr i dag helsetjenester av 
høy kvalitet. Det vil likevel alltid være rom 
for å utvikle og forbedre tjenestene i tråd 
med tilgang på ny kunnskap og erfaringer. 
Kvalitetsarbeid er ikke noe man blir ferdig 
med, men noe som må være en integrert 
del av myndighetenes, kommunenes og 
helsepersonells daglige virke. Norge mangler, 
i motsetning til sammenlignbare land, et 
nasjonalt system for kvalitetsutvikling i 
kommunehelsetjenesten. Legeforeningen 
mener derfor dette må på plass for å sikre 
bedre behandling og mindre variasjon over 
hele landet. En måte å løse dette på er å bruke 
Senter for kvalitet i legekontor (SKIL). 
En moderne og god fastlegeordning skal tilby 
høy kvalitet og ivareta pasientene på en god 
måte. God kvalitet og høy pasientsikkerhet 
forutsetter en satsning på forbedring i alle 
ledd av helsetjenestene, med god veiledning av 
nye leger, muligheter for faglig utvikling for 
de mer erfarne, og godt samarbeid med andre 
instanser i kommunen. Det innebærer også et 
behov for at kommunene engasjerer seg mer i 
de kommunale helsetjenestene, og tilegner seg 
kunnskap om dagens situasjon 
og utfordringer29.

29 Les mer om medisinskfag-
lig ledelse i kommunene i 
kapittel 5.
30 Les innholdet i NFAs 
dokumentet her: https://
legeforeningen.no/PageFi-
les/329211/Anbefalinger%20
om%20samarbeid%20mel-
lom%20fastleger%20og%20
sykehus%20Faggruppe%20
samhandling.pdf

PKO: 
Praksiskonsulentordningen
SUFF: Samhandlingsutvalg for 
fastleger i Østfold
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Legeforeningen mener også at et klinisk 
anvendelig oppslagsverk, som Norsk 
Elektronisk Legehåndbok (NEL) eller 
lignende, må være tilgjengelig uten kostnad 
for alle. 
Oppslagsverket må være på norsk og utviklet i 
tett samarbeid med norske fagmiljøer.

Systemer som sikrer samarbeid: I tillegg er 
det viktig at legene har tilgang på systemer 
som gjør det mulig å rådføre seg med en 
kollega eller spesialist. I dag er det i enkelte 
regioner kommet på plass velfungerende 
dialogverktøy som har forbedret samarbeidet 
mellom helsenivåene. Legeforeningen 
mener det haster med å få på plass bedre 
nasjonale systemer og strukturer som sikrer 
god informasjonsutveksling og samarbeid. 
Det er en forutsetning for å sikre pasientene 
gode og pålitelige helsetjenester. Gode IKT-
systemer og tilgang på oppdatert informasjon 
blant annet gjennom nasjonal bredding og 
dokumentdeling i kjernejournal, er også 
nødvendig for at fastlegeordningen skal 
være rustet til å håndtere den stadig økende 
mengden oppgaver, og overføringen av 
pasienter fra sykehusene.

Dette organet bør bestå av administrerende 
direktør i de regionale helseforetakene og 
trepartssamarbeidet. Det må være åpenhet om 
møtenes agenda og føres referat.  

Verktøy for økt kvalitet og redusert 
variasjon
Helsetjenesten må være basert på oppdatert faglig 
kunnskap: Alle helsetjenester skal være trygge 
for pasientene og basert på oppdatert faglig 
kunnskap. Det innebærer en forventning 
om at utredning og behandling skal være 
tilnærmet lik uavhengig av hvem du er og 
hvor du oppsøker legehjelp. For å sikre dette 
har Helsedirektoratet fått ansvar for å utvikle, 
formidle og vedlikeholde nasjonale faglige 
retningslinjer og veiledere31. De skal bidra 
til å sikre god kvalitet, riktig prioritering, 
uønsket variasjon, god samhandling og 
helhetlige pasientforløp i hele helsetjenesten. 
Retningslinjer og veiledere er også viktige 
verktøy for å hindre overdiagnostikk og 
overbehandling. De fleste undersøkelser og 
behandlinger innebærer risiko for bivirkninger 
og uheldige hendelser, og bør derfor kun 
utføres der det er nødvendig32. Legeforeningen 
mener det er viktig at veilederne og 
retningslinjene utformes i samråd med legene 
som skal benytte dem, slik at det tas hensyn til 
måten legene jobber med pasientene. 

31 Les mer om Helsedirek-
toratets retningslinjer og 
veiledere her: https://helse-
direktoratet.no/retningslinjer. 
Se også Helsebiblioteket for 
fagprosedyrer o.l.: https://
www.helsebiblioteket.no/
allmennmedisin 
32 Legeforeningen har lansert 
en kampanje for å øke be-
visstheten rundt overdiagnos-
tikk og overbehandling. Les 
mer om kampanjen "Kloke 
valg" her https://beta.lege-
foreningen.no/kloke-valg/ 

I kvalitetsrapporten "…Og bedre skal det bli!" anbefalte Sosial- og Helsedirektoratet 
at fastlegetjenestene skal kjennetegnes av følgende kvaliteter :

• De skal være virkningsfulle, og basert på oppdatert faglig kunnskap.

• De skal være trygge og sikre. Feil og uheldige hendelser skal reduseres til et 
minimum.

• De skal involvere pasientene og gi dem innflytelse og medvirkning.

• De skal være samordnet og preget av kontinuitet. 

• De skal utnytte ressurser på en god måte.

• De skal være tilgjengelige og rettferdig fordelt, slik at befolkningen har likeverdig 
tilgang til tjenestene.

Legeforeningen mener dette er gode kvaliteter, som bør være gjeldende også i dag.

Hentet fra "...Og  bedre skal 
det bli", Sosial- og Helsedi-
rektoratet 2005, https://hel-
sedirektoratet.no/Lists/Publi-
kasjoner/Attachments/233/
Og-bedre-skal-det-bli-nasjo-
nal-strategi-for-kvalitetsfor-
bedring-i-sosial-og-helsetje-
nesten-2005-2015-IS-1162-
bokmal.pdf 



Hva har SKIL bidratt til så langt?34

• 79 % av deltakerne på kurset om riktigere antibiotikaforskrivning mener de har gjort 
positive endringer i sin praksis som de ønsker å fortsette med.

• 100 % av deltakerne på kurset om gode pasientforløp mener de har gjort positive 
endringer i sin praksis i løpet av kurset.

• 94 % av deltakerne på kurset om legemiddelgjennomgang mener de har gjort positive 
endringer i sin praksis knyttet til legemiddelgjennomgang.

• Antall pasienter som får legemiddelgjennomgang stiger. Et eksempel er fra Molde 
kommune, hvor nesten alle leger har deltatt på kurs i legemiddelgjennomgang. Tallene 
viser en femdobling av bruken av legemiddelgjennomgang-taksten35.
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Figur: Endringer i 
bruk av takst for 
legemiddelgjennomgang 
på landsbasis og i Molde 
kommune.

33 Les mer på om SKIL på 
www.skilnet.no 
34 Les mer om SKILs resultater 
her: https://www.skilnet.no/
dashboard/#lmg 
35 Utdrag fra nasjonale 
statistikker, her ved et 
uttrekk fra KPR. Les mer her: 
https://helsedirektoratet.
no/kommunalt-pasient-og-
brukerregister 

Pasientene trenger SKIL – Senter for kvalitet 
i legekontor
Legeforeningen er opptatt av viktigheten av 
systematisk kvalitetsarbeid i fastlegeordningen, 
og tok tidlig initiativ til å få på plass 
systemer for kvalitetsforbedring. Siden 
1992 har Legeforeningens Kvalitets- og 
pasientsikkerhetsfond støttet utvikling av 
metoder for kvalitetsutvikling i helsetjenesten. 
I mangel på en nasjonal ordning for 
kvalitetsarbeid etablerte Legeforeningen 
også Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) i 
201333. SKIL skal støtte og veilede i praksisnær 
kvalitetsutvikling på legekontor, gjennom 
tverrfaglige nettverk og kollegagrupper. I dette 
arbeidet bruker SKIL en metodikk de selv 
har utviklet, samt digitale verktøy for å gjøre 
uttrekk fra journal om fastlegenes arbeid. 

Dataene brukes aktivt i forbedringsarbeidet for 
å bedre oppfølgingen av pasientene knyttet til 
utvalgte temaer, som antibiotikaforskriving, 
legemiddelbruk, oppfølging av skrøpelige eldre, 
og snart også innen sykmeldingsarbeidet. SKIL 
samarbeider i dag med enkelte kommuner 
for å gi kommunen og leger bedre oversikt 
over kvaliteten på legekontorene. Målinger 
har vist at fastleger som har deltatt på kurs i 
regi av SKIL blant annet gir pasientene bedre 
og mer systematisk legemiddelbehandling. 
Legeforeningen mener at en nasjonal 
utrulling av SKIL må på plass. Dette vil gi 
en betydelig kvalitetsheving på kommunens 
helsetjenester. SKIL vil gi kommunene bedre 
innsikt i fastlegetjenestene, og dermed bedre 
forutsetninger for å lede tjenesten på en 
god måte.
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Det har også vært liten oppmerksomhet 
rettet mot hvordan ny kunnskap, teknologi, 
samhandling og behandling blir overført til 
klinisk praksis. Det er derfor behov for bedre 
muligheter til å utføre forskningsprosjekter på 
legekontorene. For mange kan det oppleves 
som økonomisk uttrykt å skulle forske. Det 
er viktig at det finnes trygge økonomiske 
ordninger for at allmennleger enklere kan 
velge å forske. 

I 2018 fikk de allmennmedisinske 
universitetsmiljøene en bevilgning fra Norges 
Forskningsråd til å etablere "Praksisnett"37, 
en infrastruktur som fremmer samarbeid 
og legger til rette for å gjennomføre gode 
og kvalitetssikrede kliniske studier på 
pasienter i norsk allmennpraksis. Praksisnett 
innebærer at flere legekontor samarbeider 
om å finne nok pasienter til forskning på en 
gitt problemstilling. Legeforeningen ønsker 
at Praksisnett vil bidra til å styrke lokale 
allmennmedisinske miljøer, gjøre veien fra 
forskning til implementering i praksis kortere, 
og skape økt interesse for kvalitetsarbeid på 
legekontorene. Praksisnett finansierer i dag ikke 
selve forskerarbeidet, og forskningsstipender 
må skaffes fra andre kilder. Det er derfor 
behov for en radikal økning av bevilgninger 
til stipendier hvis ordningen skal få ønsket 
effekt. Leger som velger forskning bør fritas for 
kommunale deltidsstillinger.

Obligatorisk spesialisering i allmennmedisin 
sikrer bedre kvalitet
Legeforeningen har lenge hatt som mål 
at alle leger i kommunehelsetjenesten må 
være spesialist eller under spesialisering i 
allmennmedisin. Det sikrer fellesskap og 
forståelse blant kommunens leger, og at legene 
settes i stand til å håndtere de oppgavene 
de møter i sitt daglige virke. Kravet om 
obligatorisk spesialisering i allmennmedisin 
ble vedtatt i 2017 og trer i kraft mai 201936. 
Spesialister i allmennmedisin må resertifiseres 
hvert 5. år for å få fortsette å bruke HELFOs 
spesialisttakster. Legeforeningen mener at de 
nye kravene kan bidra til å øke kommunenes 
fokus på kvalitetsarbeid. Det ambisiøse 
spesialiseringsløpet staten har utformet 
legger opp til et økt behov for leger med 
veilederkompetanse. Det er viktig at disse 
kravene følges av god ledelse og tilstrekkelig 
finansiering. Som tidligere nevnt vil en 
godt tilrettelagt spesialistutdanning sikre 
forutsigbarhet som er viktig for rekruttering og 
stabilisering av fastlegene. Det er kommunenes 
ansvar å sikre ALISene en god gjennomføring 
av spesialistutdanningen.
 
Behov for økt forskning på allmennmedisin
Legeforeningen mener at det må forskes 
mer i allmennpraksis. Helt konkret 
innebærer det at det må settes av like stor 
andel av totaløkonomien til forskning i 
allmennlegetjenesten som i sykehus. Vi får 
ikke til utvikling og forbedring uten oppdatert 
kunnskap. Det er derfor vi også trenger 
forskning innen allmennmedisin. Dessverre er 
forskningsaktiviteten i allmennmedisinen lav 
sammenlignet med i spesialisthelsetjenesten. 
Mens det i spesialisthelsetjenesten settes av 
3 prosent av driftsbudsjett til forskning (3,2 
mrd), er det i dag kun bevilget ca. 50 millioner 
til forskning i allmennmedisin. Dette utgjør ca. 
1,5 % av de totale bevilgningene til medisinsk 
forskning. Med tanke på det store omfanget 
pasienter og konsultasjoner fastlegene har hvert 
år, burde denne andelen vært betydelig høyere. 
En for stor andel av beslutningsgrunnlaget 
for allmennmedisinen kommer fra klinisk 
forskning utført i spesialisthelsetjenesten, en 
tjeneste som har et helt annet pasientgrunnlag 
enn det allmennlegene møter i sin 
daglige praksis. 

36 Les mer om dette i kapittel 
2 om rekruttering og utvik-
ling.
37 Les mer om Praksisnett her 
https://www.uib.no/praksis-
nett#nettverket-i-praksisnett



5Kommunen må lede de 
medisinske tjenestene  

Kommunen yter mange viktige tjenester til sine innbyggere. For at 
helsetjenestene skal fungere godt sammen, må noen ha det helhetlige 
ansvaret for alle disse tjenestene. I mange kommuner prioriteres ikke ledelse 
av kommunenes medisinske tjenester og fastlegekontor. Stadig nye krav og 
forventninger innebærer behov for en større satsing på medisinskfaglig ledelse.
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Legeforeningen mener: 

Kommunene må lede de medisinske tjenestene 
• Bedre medisinskfaglig ledelse i kommunen og på legekontorene er helt nødvendig 

for å utvikle og løse kommunens helseoppgaver på en god måte. 

• Kommunene må utvikle en ny helselederrolle for kommunenes medisinske tjenester, 
utover rollen dagens kommuneoverlegerolle har som medisinskfaglig rådgiver.

• Helselederen må ha en formell lederrolle, være medlem av toppledelsen i 
kommunen og ha høy medisinsk kompetanse – dette vil samordne tjenestene bedre, 
prioritere ressurser bedre og legge til rette for pasientens helsetjeneste. 

• For å skape gode helsetjenester må ledere forstå de faglige utfordringene tjenesten 
er satt til å løse og hvordan tjenesten skal utvikles for å møte behovene pasientene 
har. Ledere med ansvar for kommunenes medisinske helsetjenester må derfor har 
medisinskfaglig kompetanse. 

• Flere kommuner bør opprette interkommunale lederstillinger for samhandling.  
Dette vil bedre samarbeidet mellom sykehus og kommune. 

• Kommunene må ta ansvar for å samle inn aktivitets- og kvalitetsdata om 
kommunens legetjenester. Dette kan gjøres gjennom å koble kommunenes 
kvalitetsarbeid mot Senter for kvalitet i legekontor (SKIL). 

Ledelse på legekontorene må styrkes og profesjonaliseres
• Legeforeningen ønsker en styrking og profesjonalisering av ledelse på legekontorene. 

Økte lederressurser og en mer profesjonalisert ledelse på legekontoret vil styrke 
fastlegenes og legekontorenes kapasitet til å:  

• Drifte legekontorene 
• Jobbe systematisk med kvalitetsarbeid 
• Sikre god opplæring  
• Ha god og forutsigbar relasjon til sine samarbeidspartnere

• Legeforeningen ønsker en utvikling i retning av større legekontor. Gjennomsnittlig 
bør størrelsen på legekontorene øke fra dagens tre leger per kontor til fire til 
seks leger per kontor. Dette vil sikre god tilgjengelighet og ruste legekontoret til å 
håndtere nye krav og oppgaver. 

• Legekontor som egne plikt- og rettssubjekter bør utredes. Å organisere 
legekontorene med en tydelig ledelse og som egne plikt- og rettssubjekter, kan bidra 
til bedre kommunikasjon mellom de ulike helsetjenestene i kommunen og med 
andre samarbeidspartnere. 

• Legeforeningen mener at det må være opp til fastlegene som virksomhetseiere å 
bestemme hvordan ledelses- og koordineringsoppgavene skal løses, og hvem som 
skal lede kontoret. Fastlegen må under alle omstendigheter har personlig listeansvar.

 
• Prioritering av ressurser til ledelse av fastlegekontor vil gagne alle aktører; både 

pasienter, fastleger, eget personell, og samarbeidsaktører innenfor og utenfor 
kommunen. Kommunene, staten og Legeforeningen må i fellesskap utvikle 
insentivordninger for å stimulere til mer ledelse på legekontorene.

41
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Sentrale oppgaver for kommunens helseledelse: 

• Samordne og koordinere 
helsetjenestetilbydere i kommunen. 

• Planlegge og utvikle helse og 
legetilbudet til pasientene i takt med 
befolkningsutviklingen i kommune, 
medisinskfaglig utvikling og lokale 
tilpasningsbehov.

  
• Prioritere og sikre at det er samsvar 

mellom ressurser og pålagte oppgave. 

• Sikre faglig dialog og samarbeid mellom 
kommunenes helsetjenester og andre 
aktører som spesialisthelsetjenesten om 
utføring av oppgaver og pasientforløp. 

• Sikre at legene i kommunen er involvert 
i den faglige dialogen og samarbeidet 
mellom sykehus og kommune. 

• Innlede samarbeid med andre kommuner 
om helsetjenester, enten fordi det ikke er 
realistisk å utvikle tilstrekkelige tilbud 
alene, eller ved å være vertskommune for 
slike samarbeid. Mange kommuner må 
investere mer i ledelse hvis man skal kunne 
håndtere de utfordringene kommunale 
helsetjenester står overfor, og sikre at de 
ulike oppgavene blir ivaretatt.  

• Ledelse er en kompetanse som må læres 
og utvikles. Leger har behov for god 
ledelseskompetanse i tillegg til medisinsk 
innsikt.  

• Legekontorene må har ressurser og 
kapasitet til å utføre og utvikle gode 
lederroller. 

Hva vet vi om kommunenes oppfølging og 
ledelse av helsetjenesten? 
Kommunen yter mange viktige tjenester 
til sine innbyggere. For at helsetjenestene 
skal fungere godt sammen, må noen ha det 
helhetlige ansvaret for alle disse tjenestene. 
Mens ledelse av pleie- og omsorgstjenestene i 
kommunene har utviklet seg betydelig etter 
at lov om helsetjenestene i kommunene trådte 
i kraft i 1984, har ledelsen av det medisinske 
tilbudet i kommunene stått stille. I takt med 
økende kompleksitet og tilfang av stadig nye 
oppgaver, har helsetjenestene i kommunen 
blitt mer fragmentert. Legeforeningen mener 
at bedre medisinskfaglig ledelse i kommunen 
og på legekontorene er helt nødvendig for å 
utvikle og løse kommunens helseoppgaver på 
en god måte. 

Kommunene må engasjere seg i legetjenestene: 
I 2016 kartla Agenda Kaupang kommunenes 
kommunale ledelse av fastlegeordningen. 
Resultatene viste at det er store forskjeller 
mellom kommunene når det gjelder 
organisering, oversikt og oppfølging av 
legene. De fant også at kommunene i liten 
grad benytter seg av tilgjengelige virkemidler. 
Ledelse av legetjenestene har ikke vært 
prioritert på samme måte som ledelse av 
andre store helse- og omsorgstjenester i 
kommunene38. Dette bekreftes i en studie fra 
2018. Her kommer det frem at kommunene 
i liten grad leder fastlegeordningen, og at 
mange kommuner ikke vet om ordningen 
fungerer. Kommuner som derimot har tatt mer 
lederansvar har fastleger som er mer fornøyde 
med samarbeidet med kommunen, og som 
deltar mer aktivt på samarbeidsarenaer39.  

For å skape gode helsetjenester må ledere forstå 
de faglige utfordringene tjenesten er satt til å 
løse og hvordan tjenesten skal utvikles for å 
møte behovene pasientene har. 
Ledere med ansvar for kommunenes 
medisinske helsetjenester må derfor ha 
medisinskfaglig kompetanse. 

38 https://www.ks.no/conten-
tassets/b3154b3436fd4c85 
beff563a69d17b11/rapport.
pdf
39  Hilde Skyvulstad og 
Bente Bjørnhaug (2018) 
Kommunene leder i liten 
grad fastlegene, https://
www.dagensmedisin.no/
artikler/2018/08/15/-kommu-
nene-tar-ikke-ansvar-for-fast-
legeordningen/ https://
www.duo.uio.no/hand-
le/10852/62859?show=full



Figur: Forslag til ny 
helselederrolle i kommunen.
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Den gjeldende modellen i dag er illustrert 
på neste side, hvor helsetjenester med 
behov for legetjenester er spredt rundt om 
i organisasjonen. Den medisinskfaglige 
rådgiveren har i tillegg en marginalisert 
plassering i kommuneorganisasjonen. 
Legeforeningen mener at slik organisering 
medfører at de medisinske premissene for drift 
og utvikling av kommunenes helsetilbud ikke 
i like stor grad synliggjøres i toppledelsen og 
dermed heller ikke prioriteres. 

Kommunen har behov for en ny 
helselederrolle 
Legeforeningens mener at kommunene 
har behov for en ny helselederrolle. 
Kommuneoverlegens medisinske rådgiverrolle 
er i de fleste kommuner ikke tillagt 
tilstrekkelige formelle fullmakter og ansvar. 
Legeforeningen har derfor foreslått en mer 
entydig linjeledelse av helsetilbudene i 
kommunene, med både en medisinsk leder 
og en omsorgstjenesteleder med plassering i 
topplederarenaen i kommunen. Forslaget er 
illustrert i figuren under:   
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Flere kommuner bør opprette 
interkommunale lederstillinger for 
samhandling 
For å sikre pasientene gode og 
sammenhengende forløp krever det godt 
samarbeid mellom kommuner og sykehus. 
En løsning som kan bedre relasjonen 
mellom sykehus og kommune, og mellom 
de ulike kommunene som tilhører samme 
helseregion, er å opprette interkommunale 
samhandlingsstillinger42. Dette kan skape 
bedre forutsetninger for overføring av 
oppgaver mellom behandlingsnivåene, og 
enklere implementering av nye rutiner i 
kommunehelsetjenestene. Interkommunalt 
samarbeid av denne typen kan særlig 
være et godt grep for mindre kommuner. 
Legeforeningen mener at flere kommuner bør 
opprette denne typen stillinger.

Felles ledelsesanbefalinger fra 
Legeforeningen og KS må implementeres
Med bakgrunn i det store behovet for bedre 
kommunal ledelse av helsetjenestene har KS 
og Legeforeningen gått sammen om å utvikle 
anbefalinger for ledelse som skal bidra til 
å sikre bedre kvalitet og pasientsikkerhet. 
Legeforeningen ser det som naturlige at den 
nye helselederrollen i kommunen kan få 
oppgaven med å jobbe for at anbefalingene blir 
oppfylt. Anbefalingene er som følger40: 
 
• Kommunens helseledelse og legene bør 

sammen ha en prosess hvor de etablerer og 
oppdaterer en plan for legetjenesten. 

• Kommunens helseledelse og legene bør 
samarbeide om hensiktsmessig bruk av 
lokale aktivitets- og kvalitetsdata som 
forbedrings- og ledelsesverktøy. 

• De økonomiske forholdene i samarbeidet 
mellom kommunene og fastlegene41  
bør være klarlagt i forkant av plan- og 
systemarbeidet. 

Figur: Dagens modell av 
helsetilbudene i kommunene

40 Les mer om anbefalingene 
her: https://www.dagensme-
disin.no/artikler/2018/12/05/
legeforeningen-og-ks-gir-fel-
les-anbefalinger-til-kommu-
nene/
41 Fastlegene må honoreres 
tilsvarende takst 14/14d.
42 I Østfold har de opprettet 
en slik stilling, hvor en kom-
muneoverlege også fungerer 
som felles samhandlingssjef 
for kommunene i Østfold i 
forbindelse med samhandling 
med sykehuset i regionen: 
https://www.sarpsborg.com/
helse-og-omsorg/kommune-
overleger/
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Fastlegene må sitte i førersetet: Legeforeningen 
mener at det må være opp til fastlegene som 
virksomhetseiere å bestemme hvordan ledelses- 
og koordineringsoppgavene skal løses, og 
hvem som skal lede kontoret. Det understrekes 
at fastlegene, uansett organisering, fortsatt 
vil ha ansvar for egne listepasienter. Det er 
avgjørende at man ikke etablerer ordninger 
som utvanner det personlige ansvaret den 
enkelte legen har for sine pasienter og som i 
verste fall kan lede til en ansvarspulverisering 
og svekkede rettigheter for pasientene. Hvilke 
vilkår til eierskap og ledelse som rettslig sett 
ville kunne stilles til et slikt ansvarssubjekt 
måtte eventuelt utredes, og det samme 
gjelder de kostnadsmessige konsekvensene. 
Det forhandlingsbaserte samarbeidet vil 
kunne gi best muligheter for hensiktsmessige 
tilpasninger og avgrensninger. 
 
Utvikling av en ny ledelseskultur krever 
prioritering og systematisk arbeid over tid, 
noe som må finansieres. Prioritering av 
ressurser til ledelse av fastlegekontor vil gagne 
alle aktører; både pasienter, fastleger, eget 
personell, og samarbeidsaktører innenfor og 
utenfor kommunen. Kommunene, staten 
og Legeforeningen må i fellesskap utvikle 
insentivordninger for å stimulere til mer 
ledelse på legekontorene. I den forbindelse er 
det naturlig å diskutere graden av kommunal 
medfinansiering. Selv om det ikke er 
formalisert har kommunene i dag betydelige 
utgifter til fastlegeordningen. Dette bør i større 
grad formaliseres, og komme til syne gjennom 
tilførsel over statsbudsjettet. Kommunene 
har åpenbart noe å vinne på å effektivisere 
og forbedre samarbeidet med fastlegene. Det 
er derfor også naturlig at de blir med på å 
finansiere ønskede endringer.

Lederne trenger informasjon om kvaliteten 
på helsetjenestene 
Kommunene har varierende tilgang til data 
og informasjon om aktivitet, kvalitet og 
tilgjengelighet i kommunens fastlegetjeneste 
og de øvrige medisinske tilbud. Kommunene 
har i liten grad etterspurt slik informasjon. 
Kunnskap er nødvendig for å kunne utvikle 
og forbedre helsetilbudet. Kommunene må 
derfor ta ansvar for at det samles inn aktivitets- 
og kvalitetsdata om legetjenestene. Dette 
kan gjøres gjennom å koble kommunenes 
kvalitetsarbeid mot Senter for kvalitet i 
legekontor (SKIL)43.  
 
Styrking og profesjonalisering av ledelse på 
legekontorene 
Utviklingen i fastlegeordningen har gått fra 
små virksomheter og mange solopraksiser, til 
noe større fastlegekontor med to til tre fastleger 
og en helsesekretær. Hver lege er hovedsakelig 
organisert med sitt eget selskap, og samarbeidet 
er organisert i et felles driftsselskap og/
eller hviler på en intern samarbeidsavtale. 
Legeforeningen ønsker en styrking og 
profesjonalisering av ledelse på legekontorene. 
Ledelse handler her om både styring og 
koordinering av legekontorets felles oppgaver 
og ressurser, samt utvikling og innovasjon 
på legekontoret44.
 
Større legekontor: Som nevnt i kapittel 3, 
ønsker Legeforeningen en utvikling i retning 
av noe større legekontorer. Gjennomsnittlig 
bør størrelsen på legekontorene øke fra dagens 
tre leger per kontor til fire til seks leger per 
kontor. Dette vil sikre god tilgjengelighet 
og ruste legekontoret til å håndtere nye krav 
og oppgaver. I tillegg til at legekontoret kan 
håndtere nye krav og oppgaver. Legeforeningen 
mener også at legekontor som egne plikt- og 
rettssubjekter bør utredes. Fastlegen må under 
alle omstendigheter har personlig listeansvar. 
En slik organisering krever at det settes av 
ressurser til ledelse og koordinering 
på legekontoret. 

43 Les mer om SKIL i kapittel 
4, og på SKILs hjemmesider: 
https://www.skilnet.no/
44 Les mer om utvikling og 
innovasjon i kapittel 3 om 
"Fremtidens legekontor".



6En bærekraftig finansiering 
av fastlegeordningen  

Fastlegeordningen er underfinansiert. Statens utgifter til fastlegeordningen 
har ligget stabilt over flere år, kun justert for målt kostnadsvekst og normal 
inntektsutvikling i samfunnet. Siden innføringen av fastlegeordningen har krav 
og forventninger til fastlegen endret seg. Finansieringen har ikke tatt høyde for 
disse endringene. Det er behov for betydelige justeringer sånn at pasientene 
sikres en god fastlegeordning også i fremtiden. 
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Legeforeningen mener fastlegeordningen fremdeles må baseres på: 

Folketrygdfinansiering
• Folketrygdfinansiering bidrar til effektiv bruk av helseressurser og lite byråkrati. 

• Den bidrar til et likeverdig fastlegetilbud som er uavhengig av kommuneøkonomien.

Næringsdrift som hovedmodell 
• Næringsdrift skal fortsatt være hovedmodell for fastlegeordningen, men det må være 

rom for andre løsninger der det er hensiktsmessig.

Basistilskuddet 
• Basistilskuddets innretning bør i størst mulig grad gjøre det kostnadsnøytralt for 

kommunene å opprette nye fastlegehjemler.

• Finansieringssystemet må understøtte målet om å sikre god kapasitet og kvalitet i 
fastlegeordningen.

• Basistilskuddet bør fortsatt være listeavhengig (per capita). 

• Fordelingen mellom basisfinansiering og aktivitetsfinansiering bør være 30/70. 

Aktivitetsbasert finansiering 
• Aktivitetsbasert finansiering understøtter høy effektivitet, god 

pasientgjennomstrømning og dermed god tilgjengelighet. 

• Den aktivitetsbaserte delen av finansieringen må understøtte medisinsk utvikling, 
endringer i demografi og helsepolitiske mål.

Legeforeningens forslag til nødvendige justeringer i finansieringsordningen
Det må foretas justeringer i finansieringsordningen for å rette på de svakheter som rammer 
dagens ordning:

• Økt finansiering for å dekke det økte oppgavetilfanget og legge til rette for en 
håndterbar arbeidstid. 

• Det bør stimuleres til kortere lister gjennom etablering av et knekkpunkt for 
basistilskuddet. 

• Et listeuavhengig tilskudd for en tidsavgrenset oppstartsfase må vurderes.

• Det må legges til rette for finansiering av spesialistutdanning i allmennmedisin. 

• Finansieringssystemet må gjøre det enklere å prioritere ledelse, oppmuntre til 
kvalitetsarbeid, samt investere i moderne teknologi og innovative løsninger. 

• Finansieringssystemet må tilpasses endringer i demografi, oppgaver og medisinsk 
utvikling.

• Næringsdrivende fastleger må sikres pensjon og avbruddsytelser gjennom 
økt finansiering av fastlegeordningen og styrking av Legeforeningens syke- og 
pensjonsordning (SOP). 
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I tillegg mangler finansieringssystemet 
mekanismer som sikrer mulighetene for en 
ønsket kvalitetsutvikling. Mange fastleger 
beskriver økonomiske rammer der det ikke 
er rom for oppgraderinger til nye lokaler 
med hensiktsmessige fasiliteter og/eller nye 
typer medisinskteknisk utstyr og utvikling 
av medarbeiderressurser. Denne form for 
underfinansiering fanges ikke opp av de 
inntekts- og kostnadsundersøkelser som har 
vært gjennomført av partene.

En årsak til at ordningen likevel har fungert 
noenlunde etter intensjonen, er at den 
enkelte fastlege har tatt unna den økende 
oppgavemengden: Ved å effektivisere driften, 
men i hovedsak ved å arbeide mer. I tillegg 
har kommunene bidratt med betydelige 
midler for å sikre rekruttering og stabilitet. 
Det forutsettes i Ot.prp 99 (1998-99) 
punkt 9.7 at det vil være nødvendig med 
kommunal delfinansiering i de minste 
kommunene. Behovet for økonomisk innsats 
fra kommunen har imidlertid økt som følge 
av rekrutteringsutfordringer i stadig større 
deler av landet. KS har dokumentert at de 
bruker 400 millioner i året på å hindre kollaps 
i fastlegeordningen45. Blant kommunene 
som i dag ikke finansierer fastlegeordningen, 
svarer majoriteten at de vil måtte gjøre det i 
fremtiden hvis ordningen fortsetter som i dag. 
Finiansieringen fra kommunen har bidratt til å 
skjule den manglende utviklingen 
på systemnivå. 

Fastlønn eller næringsdrift?
Dagens fastlegeordning er basert på en 
hovedmodell der legene er næringsdrivende og 
drifter sine egne legekontor.
De siste årene har en del kommuner 
opplevd økende rekrutteringsproblemer og 
fastlegeflukt. Noen av disse kommunene 
har forsøkt å løse dette ved å opprette 
kommunale fastlegestillinger eller konvertere 
næringsdriftshjemler til slike stillinger. 

Fastlegeordningen er underfinansiert
Ved innføringen av fastlegeordningen ble det 
forutsatt at finansieringssystemet måtte justeres 
i samsvar med endringer i demografi, oppgaver 
og medisinsk utvikling. Dette har ikke skjedd 
til tross for krav fra Legeforeningen gjennom 
flere oppgjør. Resultatet er at fastlegeordningen 
er betydelig underfinansiert.

Som nevnt i kapittel 1, har det siden 
innføringen av fastlegeordningen vært 
betydelige endringer som har fått store 
innvirkninger på fastlegens arbeidshverdag. 
For eksempel er hver enkelt konsultasjon 
blitt betydelig mer tidkrevende å 
gjennomføre. Konsultasjonen inneholder 
flere problemstillinger, og krever mer 
oppfølging, enn tidligere. Demografisk 
utvikling, pasientens økte forventninger, 
nye retningslinjer, overføring av oppgaver og 
økt informasjonsflyt til og fra andre aktører, 
har ført til at arbeidsomfanget i den enkelte 
konsultasjon har økt. I tillegg til at hver enkelt 
konsultasjon er mer tidskrevende, har også for- 
og etterarbeidet de siste årene økt betraktelig 
i omfang. 

Legeforeningen mener at det har vært en 
stor svakhet at man ikke har brukt de 
mekanismene som skulle sikre fleksibilitet 
og dynamikk i finansieringen av ordningen. 
Verken i innretning eller størrelse har 
økonomien i ordningen tatt opp i seg alle 
endringene som har ført til en eksponentiell 
vekst i fastlegens oppgaver og arbeidstid. 

Legeforeningen mener derfor at 
fastlegeordningen er underfinansiert. Statens 
utgifter til fastlegeordningen har ligget stabilt 
over flere år, kun justert for målt kostnadsvekst 
og normal inntektsutvikling i samfunnet. 
Økningen i oppgaver og arbeidstid er i stor 
grad absorbert uten tilsvarende finansiering. 
Veksten i den øvrige primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten har til sammenligning 
vært vesentlig. 

45 https://www.ks.no/
fagomrader/helse-
og-omsorg/fastleger/
kommunene-subsidierer-
fastlegeordningen/ 
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Folketrygdlovens hjemmel for finansiering av 
fastlegens virksomhet må videreutvikles slik 
at også den aktivitetsbaserte finansieringen 
kan understøtte en ønsket utvikling. Dette 
innebærer at det bør kunne gis egne tilskudd 
og takster for bruk av personell til støtte for 
driften, ledere, merkantilt personell, andre 
type helsepersonell som sykepleiere, psykologer 
mv. som er en del av fastlegekontoret.

Legeforeningen mener denne utviklingen 
skyldes at næringsdrivendes fastlegers 
rammevilkår har blitt dårligere de siste årene, 
dels gjennom økt arbeidsmengde og dels 
gjennom manglende finansiering.
Legeforeningen mener at næringsdrift 
fremdeles bør være hovedmodellen. 
Næringsdrift sikrer en kostnadseffektivt 
drift med høy aktivitet og god tilgjengelighet 
for pasientene. Modellen forutsetter at 
rammevilkårene utvikles og bedres, blant 
annet gjennom tilførsel av økonomi. For 
kommunene vil ansettelse av fastleger 
som en hovedregel innebære en vesentlig 
større økonomisk belastning enn 
næringsdriftsmodellen.

Legeforeningen mener at det kan være 
hensiktsmessig å opprette kommunale 
fastlegestillinger i rekrutteringssvake 
kommuner eller i kommuner der legene har 
korte lister som følge av lavt innbyggertall. 
Enkelte steder vil leger og kommuner være 
enige om at det er mest hensiktsmessig med 
kommunalt drevne fastlegekontor. Dette må 
det fortsatt legges til rette for. For leger som 
er under spesialistutdanning (ALIS) kan et 
ansettelsesforhold være løsningen, mens det 
i andre tilfeller kan være næringsdrift med 
ulike former for tilrettelegging og økonomiske 
støtteordninger som er mest hensiktsmessig. 

En finansieringsmodell som bidrar til større 
fastlegekontor, fokus på kvalitet, moderne 
teknologi og innovative løsninger 
Som beskrevet i kapittelet "Framtidens 
legekontor – moderne teknologi og innovative 
løsninger" er det ønskelig å etablere noe 
større legekontorer med ressurser til 
utviklingsarbeid, innovasjon, digitale løsning 
for kommunikasjon, og investering i moderne 
IKT-utstyr og medisinskteknisk utstyr. I 
tillegg bør det legges til rette for ansettelse 
av merkantilt og annet helsepersonell på 
legekontorene. Finansieringsordningen må 
understøtte en slik ønsket utvikling.  



7En trygg og forsvarlig 
legevakttjeneste   

Legevakten er en viktig inngangsport til helsetjenesten og representerer en 
trygghet for innbyggerne. Krisen i fastlegeordningen får også konsekvenser 
for legevaktene. Det er i all hovedsak fastlegene som sikrer legebemanning 
på legevakten. Uten en velfungerende fastlegeordning, vil den lokale 
akuttberedskapen svekkes. 
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Legeforeningen mener: 

Legevakt er en viktig inngangsport til helsetjenesten

• At legevakten er godt bemannet, utstyrt og organisert, er nødvending for at 
befolkningen skal sikres en god, lokal beredskapstjeneste. Dette sikres blant 
annet gjennom:

• Forsvarlig legedekning. 

• Tilgang på legevaktbil med nødvendig utstyr.

• Telefonkontakt som den primære henvendelsen til legevakt. 
Telefontjenesten må bemannes av komptenent helsepersonell med 
kontinuerlig tilgang på legeveiledning.

• Legevaktsoverleger i alle legevaktsdistrikter som har det overordnede 
ansvaret for legevakten.

Legevakttjenesten er kommunenes ansvar

• Kvaliteten på legevakttjenester varierer for mye. Mange kommunener har ikke 
tatt ansvar og velger minimumsløsninger. Kommunene må bl.a.: 

• Ha en plan for akuttjenesten som tar utgangspunkt i en gjennomført risiko- 
og sårbarhetsanalyse slik at beredskapen kommer i første rekke.

• Legene må involveres i dette arbeidet, bl.a. kommuneoverlegen,  Lokalt 
samarbeidsutvalg (LSU), Allmennlegeutvalget (ALU) og øvrige tillitsvalgte.

• Prioritere ledelse av kommunenes medisinske tilbud.

Allmennmedisin er bærebjelken i legevakt

• Det store omfanget av vanlige allmennmedisinske problemstillinger understreker 
behovet for allmennmedisinsk kompetanse i legevakt. 

• Allmennleger må utgjøre grunnfjellet av legebemanningen i legevakt. 
Legevaktarbeid må planlegges slik at den enkelte lege får større 
forutsigbarhet for omfanget av sin arbeidstid.

• Allmennlegene må få fast timelønn om natten, og i noen kommuner bør det 
innføres faste nattevaktstillinger.

Legevakttjenesten og fastlegeordningen må ses i sammenheng

• Vaktbelastningen i legevakt er en viktig årsak til fastlegenes høye 
arbeidsbelastning og bidrar til rekrutteringsutfordringer og dårlig stabilitet 
i fastlegeordningen. At fastlegene er pålagt legevaktarbeid er et uheldig 
utgangspunkt for en viktig jobb. Følgende tiltak må på plass:

• Plikt må erstattes med frivillige avtaler der gjensidige plikter og rettigheter 
er avtalt mellom legene og kommunen.

• God tilgang på leger sånn at vaktbelastningen blir overkommelig. 

• God kapasitet i fastlegeordningen slik at flere kan få time hos fastlegen 
samme dag.
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Organisering av legevakttjenesten endrer 
seg: Organiseringen av legevakt har endret 
seg de siste årene, med en nedgang i 
antall legevakter og stadig større enheter. 
Interkommunalt samarbeid er i dag den 
dominerende organisasjonsformen. I 17 av 
19 fylker har et flertall av kommunene gått 
inn i interkommunale legevaktordninger, 
og 11 fylker har så få som 0–2 kommunale 
legevakter. Kun to fylker, Oslo og Finnmark, 
har en klar dominans av kommunale 
legevakter og få interkommunale løsninger. 
Hver interkommunale legevakt dekker i snitt 
tre kommuner (NOU kap.10.3.2).

Reiseavstand påvirker legevaktbruk: Å 
slå sammen legevakter kan være en god 
løsning for å sikre mer hensiktsmessig 
bruk av ressurser, bygge gode fagmiljøer 
og profesjonalisere driften. Det er samtidig 
dokumentert at reiseavstand påvirker 
bruksmønsteret. En studie utført av Nasjonalt 
kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) 
viste at konsultasjonsraten ved legevaktene 
faller til under det halve ved en reiseavstand 
på 43 km eller mer. Økende reiseavstand er 
assosiert med reduksjon i henvendelser av 
alle hastegrader, også de mest akutte. Det er 
imidlertid ikke dokumentert at reiseavstand 
er knyttet til økt sykelighet eller død. I noen 
områder er sentralisering nødvendig for å 
ivareta beredskapen, ha god bemanning og 
sikre en profesjonell drift. Samtidig finnes 
det eksempler på små, lokale legevakter som 
fungerer godt. Det er ingen automatikk 
i sentralisering hever kvaliteten. Det er 
viktig at god kvalitet settes som premiss for 
sammenslåinger og/eller for opprettholdelse 
av lokale legevaktstasjoner. Sentralisering og 
desentralisering må være godt faglig fundert, 
og konsekvenser av sentralisering må alltid 
vurderes nøye.

Større press og forventninger til legevakten
I 2017 var det litt over to millioner 
pasientkontakter på legevaktene, fordelt på 
konsultasjoner, sykebesøk og telefonkontakt. 
Tallene viser at antall telefonkontakter har en 
økende tendens over flere år. Mens stadig flere 
personer kontakter fastlegen sin, har det vært 
motsatt utvikling i bruk av legevakt47. 

Legevakten gir trygghet
Trygghet for alle: I internasjonal sammenheng 
skiller den norske legevakttjenesten seg 
ut. Få andre land har bygget opp en 
primærhelsetjeneste som er i døgnberedskap 
og som sorterer pasientstrømmen inn mot 
sykehus. Mange land har i stedet åpne 
akuttmottak i sykehusene, og derfor problemer 
med stor pågang av uselekterte pasienter 
i akuttmottak med lange ventetider og 
kapasitetsproblemer.

Legevakten er en viktig inngangsport til 
helsetjenesten og utfører cirka 2 millioner 
konsultasjoner hvert år. Legevakten 
representerer en trygghet for innbyggerne 
gjennom å ivareta pasienter som av ulike 
grunner ikke har en tilgjengelig fastlege i 
kommunen på dagtid, og pasienter som har 
behov for hjelp på kveld og natt. Det skal 
være enkelt å oppsøke legevakten selv om det 
alltid vil være varierende grad av alvorlighet 
hos pasientene. Ulike behov må imidlertid 
møtes med ulike tiltak: Noen trenger 
medisinskfaglige råd over telefon, noen trenger 
veiledning og hjelp til å kontakte fastlegen, 
mens andre har behov for umiddelbar 
legehjelp. Dette krever at organiseringen 
og bemanningen på legevakten til enhver 
tid er god. Legeforeningen etterlyser at 
Akuttutvalgets anbefalinger 
følges opp politisk46.    

Legevakt er kommunens ansvar: Legevakten 
kan organiseres på ulike måter. Særlig i de 
større kommunene er det blitt opprettet 
egne døgnåpne legevakter med fast ansatt 
helsepersonell som ivaretar de pasientene 
som har behov for helsehjelp og ikke har en 
tilgjengelig fastlege. Det er stor variasjon 
mellom kommuner i blant annet lokalisering, 
bemanning og utstyr ved legevaktsentralene. 
Hovedformen i de fleste kommunene er 
imidlertid at fastlegene deltar i legevakt på 
dagtid (daglegevakt) og setter av tid for dette 
arbeidet på bestemte dager i deres åpningstid 
(kl. 08-16). Etter kl. 16 kan legevakten 
organiseres med beredskapsvakt, eller at det 
er en åpen legevaktsentral som pasientene kan 
kontakte ved behov. 

46 Regjeringen oppnevnte 
i 2013 et offentlig utvalg 
"Akuttutvalget" med mandat 
å beskrive et helhetlig 
system som skal ivareta 
befolkningens behov for 
trygghet ved akutt sykdom og 
skade. Akuttutvalgets leverte 
sine anbefaleringer i 2015, 
men har ikke vært fulgt opp 
politisk.
47 http://bora.uib.no/
handle/1956/17544 



Selv om en mindre andel av befolkningen 
er i kontakt med legevakten, har 
konsultasjonsraten i legevakt derimot økt. 
Antall konsultasjoner per innbygger økte i alle 
aldersgrupper, men veksten har vært særlig 
sterk blant barn og unge (0-17 år) og eldre 
pasienter over 80 år. Det er ingen grunn til 
å tro at presset på legevaktene blir mindre 
fremover, med en stadig sykere befolkning, 
flere eldre og nye oppgaver som overføres 
fra sykehusene. 

Legenes rolle i akuttberedskapen er viktig: 
Akuttmedisinen som helsepersonellet møter 
er en svært variert arena. Den kan ikke 
innskrenkes til et fåtall kjernetilstander 
som kan løses gjennom intensiv trening i 
noen utvalgte prosedyrer. At mange akutte 
situasjoner er preget av diffus og raskt 
endrende symptomatologi, gjør at høy 
medisinsk kompetanse er viktig for å ta de rette 
beslutningene og få pasienten videre til 
rett behandlingsnivå. 
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Det er behov for å styrke legenes rolle i 
kommunenes akuttberedskap: 
• Det må sikres at legevaktarbeid 

planlegges, slik at den enkelte lege får 
større forutsigbarhet for omfanget av sin 
arbeidstid og sikre at akuttberedskapen 
kommer i første rekke.

• Det må etableres krav til legevakttjenesten 
som sikrer legevaktpersonellets trygghet og 
sikkerhet.

• Ved utrykning og sykebesøk må lege og 
støttepersonell dra sammen og legevakten 
skal ha tilgang til uniformert kjøretøy.

• God tilgjengelighet hos fastlegene, slik 
at legevakten i større grad kan ivareta 
beredskapen.

Høy vaktbelastning truer fastlegeordningen:
Fastlegekrisen går utover legevakten. God 
tilgjengelighet hos fastlegene er viktig for at 
legevakten skal kunne ivareta sin rolle som en 
beredskapstjeneste. For de fleste pasientene vil 
en time hos fastlegene gi bedre mulighet for 
oppfølging og behandling enn på legevakten. 
Vi vet også at vaktbelastningen er stor i 
små kommuner og er en viktig årsak til den 
totale arbeidsbelastningen for fastlegene. 
Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse 
viste at deltakelse i legevaktarbeidet utgjør 
en betydelig del av totalarbeidstiden 
for hver tredje fastlege, i gjennomsnitt 
19,5 timer per uke48. Undersøkelsen 
konkluderer med at legevaktarbeid er det 
som påvirker totalarbeidstiden klart mest49. 
Leger i små kommuner har høyest andel 
legevaktarbeid. Selv om de fleste av disse 
kommunene organiserer legevakten som 
beredskapsvakt, hvor det statistisk sett er 
få utrykninger, er beredskap belastende og 
binder opp legens fritid. Undersøkelser som 
er blitt gjort blant de yngre legene, særlig 
LIS1 i kommunehelsetjenesten, viser at 
arbeidsbelastningen i kommunehelsetjenesten 
er hovedgrunnen for at flere kvier seg for 
fastlegearbeidet. Undersøkelsen dokumenterte 
også at legevakt ikke fører til reduksjon i 
annet fastlegearbeid. Det er derfor grunn til 
bekymring for rekrutteringen til fastlegeyrket 
og ivaretakelsen av dagens organisering 
av legevakten50.

48 https://beta.
legeforeningen.no/
nyheter/2018/kapasiteten-
i-fastlegeordningen-er-
sprengt/
49 Helsedirektoratets 
tilleggsrapport s. 2
50 https://www.nrk.no/
finnmark/uerfarne-leger-
kan-ikke-ha-legevakt-
alene-_-krevende-for-
smakommuner-1.13849896

Stadig flere konsultasjoner på legevakten:

• Av i overkant to millioner 
pasientkontakter på legevaktene var 
65,7 % konsultasjoner, 3,3 % sykebesøk, 
28,6 % telefonkontakt. 

 
• I 2016 hadde 18 % av befolkningen 

minst én kontakt med legevakt, som er 
en nedgang på 5 % siden 2010. 

 
• I 2016 var flere konsultasjoner per 

pasient på legevaktene enn i 2010.

• Konsultasjonsraten i legevakt har økt 
med 16 %, noe som utgjør 180 000 
konsultasjoner. 

• Bruk av legevakt blant eldre pasienter 
over 80 år er størst både i omfang og 
vekst i region Nord, samt i mellomstore 
kommuner.
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Bemanning av legevakt bør sikres gjennom 
frivillige avtaler der gjensidige plikter og 
rettigheter er tydelig definert og avtalt mellom 
legen og kommunen. Legeforeningen mener 
legenes plikt til å jobbe på legevakt også har 
vært en hvilepute for kommunene. De har 
ivaretatt sine legevaktforpliktelser gjennom 
pålegg av fastleger framfor å jobbe for at 
legevaktene blir attraktive arbeidsplasser.  

Kompetansekrav må sikre akseptabel 
vaktbelastning og trygghet for uerfarne leger: 
Akuttmedisinforskriften, som trådte i kraft 
1. mai 2015, strammet inn kravene til 
legevaktlegenes kompetanse. Opprinnelig 
ble det bestemt at alle leger som deltok i 
legevaktarbeidet fra og med 1. mai 2018 
måtte være spesialister i allmennmedisin, 
eller ha allmennlegegodkjenning, for å kunne 
ha selvstendig vakt. Kravene er imidlertid 
utsatt til 1. januar 2020, og er blitt betydelig 
lempet ved at det nå er tilstrekkelig at 
legen har gjennomført 30 måneders klinisk 
tjeneste etter grunnutdanningen. I tillegg 
må legen ha gjennomført 40 legevakter eller 
ha arbeidet minst ett år som allmennlege 
i kommunehelsetjenesten. Disse kravene 
tilsvarer i stor grad det som måtte til for 
å få en allmennlegegodkjenning tidligere. 
Legeforeningen mener dette er klokt. 
Dersom de opprinnelige kravene skulle vært 
opprettholdt, er det per i dag for få leger som 
oppfyller kompetansekravene til å kunne gå 
legevakt selvstendig52. Kompetansekravene vil 
fortsatt innebære at flere leger enn i dag har 
behov for bakvakt. Legeforeningen mener dette 
er viktig. Ferske leger skal slippe å ha ansvar 
for legevakten uten tilgang på god veiledning. 
I en tid der rekruttering til fastlegeordningen 
blir stadig vanskeligere, er skrekken for å jobbe 
alene på legevakt med begrenset erfaring en 
viktig årsak. Vi trenger derfor tiltak som fører 
til at uerfarne leger får nødvendig hjelp og 
støtte, men uten at allerede pressede fastleger 
må jobbe enda mer. Da trengs det god tilgang 
på leger i kommunene.

Hva vet vi om sammenhengen mellom bruk 
av legevakt og tilgjengeligheten hos fastlegene? 
Mange pasienter som oppsøker legevakt 
kunne like gjerne gått til fastlegen. Nklm har 
estimert at om lag 200 000 av legevaktens 
pasienter som ble kategorisert som grønne 
(ikke farlige eller akutte tilstander) kunne vært 
overført til fastlegene. For mange pasienter 
vil også utredning og diagnostisering være 
mer presis hos fastlegen. I en studie fra 2012, 
som så på sammenhengen mellom legevakt og 
egenskaper ved fastlegene, ble det konkludert 
med at det var svært stor variasjon i bruk av 
legevakt, noe som tyder på at mange fastleger 
bør legge til rette for flere akuttpasienter. 
Som Akuttutvalget i 2015 påpekte, og 
som Legeforeningen har konstatert i en 
årrekke, er det nødvendig å øke kapasiteten 
i fastlegeordningen slik at legevakten i 
større grad kan ivareta sin rolle som en 
beredskapstjeneste og utføre flere utrykninger 
og sykebesøk.

Kan kveldsåpne fastlegekontor avlaste 
legevakten? Kveldsåpne fastlegekontorer er 
ikke blitt en etablert del av den offentlige 
helsetjenesten. Det er heller ikke gjort studier 
av effektene for legevakttjenesten ved at 
fastleger utvider åpningstidene sine, og det 
er derfor lite grunnlag for å si noe om hvilke 
effekter kveldsåpne fastlegekontorer kan gi. 
Helsedirektoratet har erfart at der kveldsåpne 
fastlegekontor har vært forsøkt, har tilbudet 
ikke vart over tid51. Dette knytter direktoratet 
blant annet til at legevakt er et lett tilgjengelig 
alternativ utenfor legekontorenes åpningstid. 
Legeforeningens vurdering er at kveldsåpne 
fastlegekontorer hovedsakelig vil bidra til å 
flytte aktivitet fra fastlegenes egen dagtid til 
kveld, med liten grad 
avlaste legevakttjenesten.

Frivillighet fremfor plikt: I dag er alle fastleger 
pliktet til å gå legevakt51. Legeforeningen 
mener legevakt er allmennlegearbeid og at 
allmennmedisinsk kompetanse er nødvendig 
for å sikre god akuttberedskap. Samtidig er det 
uheldig at fastlegene er pålagt en så 
viktig arbeidsoppgave. 

51  Kveldsåpne fastlegekontor. 
Notat fra Helsedirektoratet, 
sendt Helse- og 
omsorgsdepartementet 
9.1.2015, gjengitt i NOU 
2015: 17 Først og fremst 
— Et helhetlig system 
for håndtering av akutte 
sykdommer og skader 
utenfor sykehus. 
52 Høringsnotat HOD om 
forslag til endringer i 
akuttmedisinforskr. pkt 4.2 
(2017)
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8Mangfoldig og viktig 
legearbeid i kommunene   

Mange av landets fastleger ivaretar viktige medisinske oppgaver i kommune, 
som sykehjem, ØHD, helsestasjon, fengsel, legevakt og samfunnsmedisin. 
Disse tjenestene er til dels frakoblet hverandre, noe som hindrer helhetlige 
og koordinerte helsetjenester. Befolkningsvekst, demografiske endringer og 
medisinsk utvikling vil bidra til at presset på disse tjenestene vil øke. Ved å 
involvere fastlegene bedre i disse tjenestene vil pasientene sikres mer helhetlig 
oppfølging i kommunen.  
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Legeforeningen mener: 

Bedre samarbeid om utviklingen av kommunenes helsetjenester 
• Det er behov for mer samarbeid mellom kommunene og fastlegene, og øvrige leger i 

kommunene, om utvikling av kommunale helsetjenester.

• Det må opprettes større stillingsbrøker for kommuneoverleger, og 
kommuneoverlegene må få en reell mulighet til å være delaktig i kommunenes 
utviklingsarbeid.

Kommunenes legeressurser må økes
• Kommunenes samlede legeressurser må økes for å dekke etterspørselen etter 

medisinske tjenester i kommunene.

• Det må legges bedre til rette for kombinasjonsstillinger, hvor fastlegen f.eks. 
kombinerer 50 % jobb som fastlege med 50 % stilling som lege i andre kommunale 
tjenester. For å sikre kvalitet i pasientoppfølgingen, tilfredsstillende arbeidsmiljø og 
tid til utviklingsarbeid bør ikke stillinger deles mellom for mange leger.

• Kommunale legeoppgaver må fordeles i samarbeid med legene. Interesse og 
engasjement kan bidra til positiv utvikling og en høyere kvalitet på tjenestene som 
tilbys.

Legene kan bidra til bedre kvalitet på ØHD, sykehjem, omsorgsboliger, fengsel og på 
helsestasjon

• Krav om at alle leger som jobber fulltid i kommunen må være spesialister i 
allmennmedisin er et godt og riktig krav, og vil bidra til kvalitetsheving på tjenestene.

• Legeforeningen mener det også må legges til rette for at leger som jobber på 
sykehjem oppnår godkjenning i kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin.

• God legedekning i kommunene kan bidra til å:
• Øke beleggsprosenten på ØHD.

• Gi eldre i sykehjem bedre oppfølging, f.eks. i legemiddelbruk. Forslaget om 
nasjonal legebemanningsnorm i sykehjem må derfor innføres.

• Sikre eldre som bor i omsorgsboliger mer og bedre helsetjenester. Fastlegene 
må ha tid til å følge opp disse pasientene på en bedre måte enn i dag.

• Sikre at innsatte i fengsel får medisinsk oppfølging.

• Styrke arbeidet med å oppdage problemer, risikofaktorer eller skjevutvikling 
hos barn og unge.

• Sikre flyktninger og asylsøkere nødvendig helsehjelp.
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Øvrige kommunale legetjenester – Hvem er 
de og hva gjør de?
Kommuneoverlegen – Kommunens 
medisinskfaglige rådgiver: Stillinger 
som kommuneoverlege besettes ofte av 
samfunnsmedisinere. Kommuneoverlegen 
skal fungere som en medisinskfaglig rådgiver i 
kommunen, og følge opp kommunens ansvar 
i henhold til en rekke lover53. I tillegg skal 
kommuneoverlegene være et bindeledd mellom 
kommunene og fastlegeordningen, og følge 
opp fastlegene i kommunen. 

Øyeblikkelig hjelp-døgnopphold (ØHD): 
Fra januar 2016 har det vært lovbestemt at 
alle norske kommuner skal ha et døgntilbud 
for øyeblikkelig hjelp for somatiske 
tilstander54. Mange kommuner har derfor 
etablert øyeblikkelig hjelp-døgnopphold. 
Hvor omfattende utredning og behandling 
som ivaretas ved ØHD varierer betydelig, 
og avhenger blant annet av lokale forhold 
som innbyggertall, geografi og tilgang 
på helsepersonell. ØHD skal være et 
allmennmedisinsk tilbud til dem som har 
behov for observasjon, behandling og tilsyn, 
men ikke trenger innleggelse på sykehus. 
Det skal til enhver tid være en lege som har 
det medisinskfaglige ansvaret for pasientene. 
Tilgang på lege dekkes gjennom å ansette egne 
ØHD-leger eller avtaler med sykehjemsleger, 
fastleger og legevakt i beredskap55.
 
God legedekning på ØHD: Studier har vist 
at mange fastleger har vært usikre på om 
de kommunale døgnavdelingene er trygge 
alternativer til sykehusinnleggelser. Fastleger 
har derfor kviet seg for å henvise veldig 
syke pasienter til ØHD, og har i større 
grad valgt å legge inn pasienter på sykehus. 
Beleggsprosenten på ØHD har derfor vært 
lavere enn forventet56. Studiene viser at i de 
kommunene hvor man har et godt samarbeid 
med fastlegene, og har sikret god legedekning, 
blir ØHD mer brukt57.

Stadig større krav til kommunenes 
medisinske tilbud 
Som nevnt i kapittel 1 vil kommunene stå 
overfor stadig større utfordringer i tiden som 
kommer. Dette vil ikke bare ha betydning 
for fastlegeordningen, men også de øvrige 
medisinske tjenestene i kommunene og for 
helsepersonellet som har dette som 
sine arbeidsplasser. 

Mange av landets fastleger ivaretar i dag 
viktige medisinske oppgaver i kommune, 
som sykehjem, ØHD, helsestasjon, fengsel og 
legevakt. Ifølge rammeavtalen kan fastleger 
ha inntil 7,5 timer pålagt kommunalt arbeid 
gjennom sine fastlegeavtaler. Mange fastleger 
både har og ønsker å jobbe flere timer med 
kommunale oppgaver. I mange kommuner 
er dette helt nødvendig for å sikre pasientene 
tilgang på lege. Kommunale oppgaver 
kan også gi fastlegen positiv variasjon i 
arbeidsoppgavene, men det forutsetter at 
fastlegene har en arbeidshverdag der dette 
er forenlig med fastlegejobben. Fordeling 
av kommunale oppgaver må gjøres i dialog 
med legene, og gjennom gode avtaler som 
beskriver plikter og ansvar framfor pålegg. 
Legeforeningen mener kommunene bør fordele 
legearbeidet på en slik måte at legene får bidra 
i de legeoppgavene de engasjerer seg mest for. 
Interesse og engasjement kan bidra til positiv 
utvikling og en høyere kvalitet på tjenestene 
som tilbys. 

Legeforeningen mener at legene må tilbys 
stillinger i kommunen som gir både 
kontinuitet, tid til kvalitetsarbeid og rom for 
deltakelse i systemutvikling. Da er det ikke 
hensiktsmessig at stillinger deles mellom 
for mange leger. Større stillingsbrøker og 
kombinasjonsstillinger, hvor fastlegene f.eks. 
kombinerer 50 % jobb som fastlege og 50 % 
som kommunalt ansatt lege, kan bidra til god 
pasientbehandling og bedre arbeidsrammer 
for alle involverte. Dette vil også redusere 
kommunenes sårbarhet med sikre legedekning 
ved ferieavvikling, sykefravær mv.

53 Eksempelvis Helse- og 
omsorgstjenesteloven, Psykisk 
helsevernloven, Smittevernlo-
ven, Folkehelseloven, Dødsår-
saksregisteret, og Forskrift om 
miljørettet helsevern.
54 https://helsedirekto-
ratet.no/Documents/
Samhandlingsreformen/
Øyeblikkelig%20hjelp%20
døgnopphold%20-%20Opp-
summering%20av%20kunn-
skap%20og%20erfaringer%20
2015.pdf
55 https://legefore-
ningen.no/pageFi-
les/176624/140507%20
KAD%20veileder.pdf
56 Senter for omsorgsfors-
kning (2015) Øyeblikkelig 
hjelp døgnopphold https://
helsedirektoratet.no/Docu-
ments/Samhandlingsrefor-
men/%C3%98yeblikkelig%20
hjelp%20d%C3%B8gnopp-
hold%20-%20Oppsumme-
ring%20av%20kunnskap%20
og%20erfaringer%202015.pdf
57 https://www.dagensmedi-
sin.no/artikler/2017/03/20/
fastleger-er-usikre-pa-kad-til-
budet/
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legefellesskap gjennom deltakelse på kurs- 
og veiledningsgrupper. Legeforeningen 
mener det også må legges til rette for at 
leger som jobber på sykehjem også oppnår 
godkjenning i kompetanseområde i alders- og 
sykehjemsmedisin. Her vil legen tilegne seg 
kunnskap, ferdigheter og holdninger som er 
nødvendig for å arbeide både på institusjon og 
fastlegepraksis. Legeforeningen mener at leger 
i alle spesialiteter må lære mer om lindrende 
behandling ved livets slutt.

Fastlegene må ivareta legedekningen i 
omsorgsboligene: På omsorgsboligene er 
det den enkeltes fastlege som ivaretar det 
medisinske ansvaret. Dette krever stadig 
mer av fastlegene i et samfunn hvor det 
ønskes at flere eldre skal bo hjemme lenger. 
Noen steder er omsorgsboligene i ferd med 
å bli semi-sykehjem. For å kunne ivareta 
disse pasientene er det sentralt å sikre god 
kapasitet i fastlegeordningen, men også styrke 
fastlegekontoret med annet helsepersonell 
som kan bidra til at flere multisyke som 
ikke oppsøker fastlegen, sikres enda bedre 
oppfølging og behandling. 

Forebygging og tidlig innsats gjennom 
skolehelsetjeneste og helsestasjon: Helsestasjon 
for barn, helsestasjon for ungdom og 
skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme 
psykisk og fysisk helse, gode sosiale 
og miljømessige forhold, og forebygge 
sykdommer og skader. Behandling er 
ikke en del av hovedfokuset til tjenestene. 
Legens oppgave består ofte av å oppdage 
problemer, risikofaktorer eller skjevutvikling 
tidlig, og sørge for videre oppfølging i andre 
deler av helsetjenestene. Legestillingene 
i tjenestene dekkes ofte av fastleger med 
kommunale bistillinger i helsestasjon eller 
skolehelsetjenesten. Undersøkelser har 
dessverre vist at antall legeårsverk i disse 
tjenestene er langt lavere enn de nasjonale 
anbefalingene skulle tilsi61.

Legeforeningen støtter opprettelsen av ØHD 
og mener dette kan være et godt alternativ 
til sykehusinnleggelse for mange pasienter, 
ved at de får medisinsk tilsyn nært hjemmet. 
Ettersom dette er pasienter som kan få 
akutt funksjonssvikt er det helt avgjørende 
at kommunene sikrer god legedekning på 
ØHD. Det er også vist at de ØHD bare fører 
til reduksjon i sykehusinnleggelser der det 
er lege tilgjengelig 24/758.  Legeforeningen 
mener denne kunnskapen tilsier at nasjonale 
retningslinjer for ØHD må endres slik at det 
alltid er lege tilgjengelig.

Sykehjem og omsorgsboliger vil bli stadig 
viktigere: En annen viktig legejobb i 
kommunen er på sykehjemmene. Pasientene 
på sykehjemsavdelinger er en heterogen 
gruppe, med både langtids- korttids-, rehab-, 
palliasjons- og intermediærpasienter. Pasientene 
har i snitt 5-6 aktive diagnoser hver, noe som 
krever bred medisinsk kompetanse. Mange 
sykehjemsleger opplever derfor arbeidet som 
krevende, og at de settes i en umulig situasjon 
med for mange pasienter på for liten tid59.
  
Behov for legebemanningsnorm i sykehjem: 
Med bakgrunn i behovet for bedre kapasitet 
og kompetanse i legetjenestene på sykehjem 
mener Legeforeningen at forslaget om 
nasjonal legebemanningsnorm i sykehjem 
må innføres60. Denne normeringen er 
en nettonorm bare knyttet direkte til 
pasientkontakt. Ved omregning til årsverk må 
tid til ledelse, pårørendeinvolvering, system- og 
kvalitetsarbeid, utdanning og ferie, regnes inn.
 
Spesialistkrav sikrer kompetanse: 
Kompetansebyggende tiltak for leger vil 
øke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene 
for de eldre. Fra mars 2019 må alle leger 
som jobber fulltid i kommunen, inkludert 
sykehjemsleger, være spesialister eller under 
spesialisering. Dette er et godt og riktig 
krav, og en nødvendig grunnkompetanse 
for å jobbe på sykehjem. Dette sikrer også 
at sykehjemsleger inkluderes i kommunens 

58 Swanson JO, Hagen TP: 
Reinventing the community 
hospital: a retrospective 
population-based cohort 
study of a natural experi-
ment using register data. 
BMJ Open 2016;6:e012892. 
doi: 10.1136/
bmjopen-2016-012892
59 https://beta.legefore-
ningen.no/contentassets/
e2e2b79e5f4946cea960dcf-
2bc1c1bac/helsetje-
nester-for-eldre.pdf
60 Les mer om Legeforenin-
gens synspunkter i innspill 
til eldrereformen "Leve hele 
livet": https://beta.legefore-
ningen.no/nyheter/2018/
leve-hele-livet-legeforenin-
gens-syv-innspill/
61 Helsedirektoratets rapport 
"Kartlegging av årsverk i 
helsestasjons- og skolehel-
setjenesten: https://helsedi-
rektoratet.no/publikasjoner/
kartlegging-av-arsverk-i-hel-
sestasjons-og-skolehelsetje-
nesten
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Flykninger og asylsøkere må gis god helsehjelp: 
Kommunen har plikt til å tilby helsetjenester 
til flyktninger og asylsøkere. Disse har vanligvis 
rett til å stå på en fastlegeliste, også før de har 
fått D-nummer65. Personer som har fått avslag 
på søknad om asyl har ikke rett til fastlege, 
men har rett til å få nødvendig helsehjelp som 
ikke kan vente. Legeforeningen, i samarbeid 
med en rekke andre organisasjoner, har vært 
kritiske til at papirløse innvandrere kun har 
rett på øyeblikkelig hjelp og må betale de 
faktiske kostnadene for helsehjelpen de mottar. 
Det betyr at en gruppe mennesker med svært 
begrensede økonomiske ressurser, som er 
marginalisert og lever i nød, har sterk begrenset 
tilgang til medisinsk behandling og til og med 
kan bli nektet helsehjelp og omsorg hvis de 
ikke kan betale66.
 
Legeforeningen mener det er behov for økt 
kunnskap blant helsepersonell om innvandreres 
helse og om sykdommer som oppstår 
hyppigere for ikke-vestlige innvandrere. Det 
må legges bedre til rette for mer bruk av tolk i 
helsetjenestene for å sikre god informasjonsflyt 
mellom pasient og helsepersonell. 
Legeforeningen mener også at det er viktig 
med god og oppdatert informasjon om hva 
slags ytelser helsetjenesten kan og skal gi til 
personer som oppholder seg ulovlig i landet.

Tverrfaglig samarbeid for bedre forebygging: 
Tidlig innsats og forebygging rettet mot 
barn og unge løftes ofte frem som viktige 
prioriteringer nasjonalt. Gjennom et bedre 
og mer systematisk samarbeid mellom 
helsestasjon og fastleger, kan man blant annet 
avdekke vold og overgrep mot barn på et 
tidligere tidspunkt. Et konkret tiltak for å sikre 
bedre kommunikasjon er utbygging av gode 
IKT-systemer som kan benyttes på tvers av 
kommunens helsetjenester.
 
Fengselshelsetjenesten er glemt: Det er 
kommunene som har det administrative og 
faglige ansvaret for helse- og omsorgstjenester 
i fengselet. Et godt helsetilbud er viktig da 
sykeligheten blant innsatte i fengsler er høyere 
enn i befolkningen for øvrig. Innsatte har 
større grad av rusmiddelproblemer, psykiske og 
somatiske lidelser, dårligere selvopplevd helse 
og levekårsutfordringer62.
 
For få leger: Fengselshelsetjenesten skal tilby 
likeverdige helse- og omsorgstjenester som for 
den øvrige befolkningen. Norge har likevel fått 
kritikk fra Europarådets torturkomité for flere 
forhold ved situasjonen i norske fengsler, blant 
annet knyttet til behandling og oppfølging av 
psykisk syke. Komiteens rapport omtalte særlig 
mangelen på legeressurser til å utføre medisinsk 
sjekk og oppfølging63.
 
Kommunenes koordinerende ansvar: I 
mange kommuner er fengselstjenesten for 
dårlig integrert med de øvrige helse- og 
sosialtjenestene, noe som kan medføre 
utfordringer med å koordinere behandling i 
forbindelse med oppstart på soning eller når 
innsatte skal tilbake til samfunnet. Et viktig 
svar på denne koordineringsutfordringen 
er at kommunene tar en mer aktiv rolle i 
å lede de medisinske tjenestene. Det må 
tilrettelegges for at de som jobber i kommunale 
helse- og sosialtjenester får mulighet til å 
snakke sammen. Legeforeningen mener at 
fengselslegene må ha mulighet til å utvikle 
kompetanse innen fengselsmedisin. Godt 
medisinskfaglig samarbeid bidrar til trygghet i 
legerollen og rom for faglig påfyll64.

62 https://helsedirekto-
ratet.no/retningslinjer/
veileder-for-helse-og-om-
sorgstjenester-til-innsat-
te-i-fengsel https://www.
kriminalomsorgen.no/
getfile.php/3194559.823.
pftsyerewx/Fore-
komst+av+psykiske+lidel-
ser+hos+domfelte+i+nor-
ske+fengsler+-+rapport.
pdf  og Legeforeningens 
rapport "Tillit – Trygghet – 
Tilgjengelighet": https://beta.
legeforeningen.no/conten-
tassets/0c63bff7cf4d43109d-
15fb4e691c9712/tillit-trygg-
het-tilgjengelighet.pdf
63 https://www.vg.no/nyheter/
innenriks/i/7lAM5W/tortur-
komite-slaar-alarm-om-nor-
ske-fengsler
64 https://tidsskriftet.
no/2018/03/aktuelt-i-forenin-
gen/lege-bak-murene
65 D-nummer tildeles asylsøke-
re etter ca. 14 dager. Num-
meret gir rett til å stå på en 
fastlegeliste selv om ikke fød-
selsnummer er tildelt i boset-
tingskommune. Les mer her: 
https://helsedirektoratet.no/
retningslinjer/asylsokere-flykt-
ninger-og-familiegjenforente/
seksjon?Tittel=rett-til-fastle-
ge-egenandeler-9878
66  https://legeforeningen.
no/Nyheter/2015/Gi-papirlo-
se-reell-tilgang-til-helsehjelp/
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