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Brudd i normaltarifforhandlingene – varsel om konsekvenser for fastlegetilbudet i den enkelte 

kommune  

Takstforhandlingene mellom staten/KS/RHF og Legeforeningen endte denne våren med brudd. Statens 

siste tilbud speiler ikke alvoret i situasjonen i fastlegeordningen. Staten virker handlingslammet i møte 

med en fastlegeordning i krise. Manglende ressurstilførsel til ordningen setter både fastlegekontorene og 

kommunene i en vanskelig situasjon.   

Det er store utfordringer i fastlegeordningen. Mange av landets kommuner har store problemer med å 

beholde og rekruttere fastleger. Dette henger sammen med en stadig mer krevende arbeidshverdag. 

Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse viser at fastlegene jobber i snitt 56 timer i uka. Den ukontrollerte 

oppgaveoverføringen fra ulike aktører til fastlegene må stanses. Fastlegene har derfor fått en hel rekke nye 

oppgaver, uten at ressursene har fulgt med. Som følge av dette, har fastlegenes arbeidstid økt dramatisk de 

siste årene. Uten en solid fastlegeordning vil pasientenes helsetilbud svekkes betydelig og sykehusene 

overbelastes. 

Legeforeningen ser at fastlegekrisen må løses med et sett virkemidler. Ikke alt kan løses gjennom ordinære 

forhandlinger. Under enhver omstendighet haster det med strakstiltak med tilførsel av økonomi til 

ordningen for å beholde erfarende leger og rekruttere nye. Takstforhandlingene er fastlegeordningens arena 

for å diskutere økonomi. Her har ikke staten vist evne og vilje til å sørge for finansiering og plan for 

opptrapping for å sikre rekruttering og stabilisering. Regjeringen foreslår en handlingsplan i 2020. Dette er 

for sent. 

Legeforeningen varsler med dette at den alvorlige situasjonen i fastlegeordningen vil kunne få direkte 

konsekvenser for fastlegetilbudet i den enkelte kommune. Det er ikke lenger samsvar mellom fastlegenes 

rettigheter og plikter. Kommunen kan ikke regne med at legene vil fortsette å jobbe langt utover avtalt 

åpningstid, som etter rammeavtalen er 28 timer per uke, 44 uker per år. 

Fastlegene vil så langt som mulig ivareta sine kjerneoppgaver overfor pasientene sine. Vi ser nå behov for 

å varsle at det er flere oppgaver kommunen må påregne at fastlegene blir nødt til å nedprioritere. Dette 

gjelder blant annet attestarbeid og erklæringer, deltagelse i samarbeidsorganer og andre prosjekter med 

kommunen. Deltagelse i dialogmøter, ansvarsgruppemøter og tverrfaglige møter må i større grad skje på 

legens kontor eller per telefon. 

Det er svært alvorlig at fastlegeordningen, grunnmuren i hele helsetjenesten, nå slår sprekker. 

Med hilsen  

Den norske legeforening 

 

 
Marit Hermansen    

president    
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