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Sak 7 – Helsepolitisk debatt - Hva må gjøres for å styrke fastlegeordningen 

og de øvrige legetjenestene i kommunene? 
 

Debatten gjennomføres torsdag 31.mai fra klokken 10.00-12.00. President Marit Hermansen 

ønsker velkommen og Markus Moe, ansvarlig redaktør i Dagens Medisin vil lede debatten. 

 

Innledere er: 

 Helse- og omsorgsminister Bent Høie (Høyre)  

 Leder av helse- og omsorgskomiteen og nestleder i Kristelig folkeparti (KrF) Olaug 

Bollestad 

 Første nestleder i helse- og omsorgskomiteen og helsepolitisk talsperson for 

Senterpartiet (Sp) Kjersti Toppe  

 Helsepolitisktalsperson for Arbeiderpartiet (Ap) Ingvild Kjerkol 

 

Deretter debatt og spørsmål fra salen. 

 

Om temaet: En fastlegeordning i krise 

Fastlegeordningen er en av de mest vellykkete reformene i norsk helsevesen. Ordningen gir 

kontinuitet i lege-pasientforholdet, har bedret tilgjengeligheten og leverer en legetjeneste hvis 

mål er å være lik i hele landet. Derfor er det svært alvorlig at fastlegeordningen, grunnmuren i 

hele helsevesenet, nå begynner å slå sprekker.   
 

VGs nasjonale kartlegging sommeren 2017 viser at halvparten av landets kommuner hadde 

problemer med å rekruttere fastleger. I mars 2018 samlet ti av landets største kommuner seg 

og meldte at situasjonen har forverret seg dramatisk bare siden i fjor sommer. Den sviktende 

rekrutteringen henger blant annet sammen med en stadig mer krevende arbeidshverdag.   
 

Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse bekrefter at fastlegene er presset. Fastlegene jobber i 

snitt 55,6 timer i uka, til tross for at listelengden kontinuerlig nedjusteres. Ti prosent jobber 

mer enn 75 timer i uken, mens 25 prosent jobber mer enn 62 timer. Omtrent halvparten av 

landets fastleger ser ikke for seg å fortsette i jobben innen fem år.  
 

I Legeforeningens innspill til statsbudsjett, stortingsmeldinger og i forhandlinger har vi bedt 

om bedre rammevilkår og flere fastleger, og vi har etterlyst arenaer for å drøfte utvikling og 

forbedring av fastlegeordningen. Svarene vi har fått har vært avlastning, teamorganisering og 

døve ører. Til nå! Langsomt har helsepolitikerne begynt å innse alvoret. Desember 2017 

vedtok opposisjonen bl.a. en opptrapping av legedekningen i primærhelsetjenesten og 
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fastlegeordningen, å redusere gjennomsnittlig listelengde og en gradvis opptrapping av antall 

utdanningsstillinger i allmennmedisin. Helseminister Bent Høie har reetablert 

trepartssamarbeidet i et ledd i å utvikle ordningen, og har igangsatt arbeidet med å evaluere 

ordningen.  

 

Spørsmålene som gjenstår er likevel mange:  

 Hvor lang tid vil det gå før majoriteten av fatslegehjemlene står tomme?  

 Hva er helseministeren og regjeringens ambisjoner for fastlegeordningen de neste fire 

årene?  

 Hvordan vil opposisjonen følge opp vedtakene sine?  

 Med en betydelig forverring på bare seks måneder – har vi fortsatt en fastlegeordning 

fire år fra nå?  

 Hvilke tiltak må iverksettes på kort og lang sikt?  

 

Viktig informasjon om gjennomføringen av årets helsepolitiske debatt 

Grunnet helse- og omsorgsministerens stramme timeplan er årets debatt kortet ned med 30 

minutter sammenliknet med tidligere år. For å sikre at både helsepolitikerne og landsstyre-

delegatene kommer til ordet innenfor den planlagte tidsrammen, er det i år lagt opp til at 

landsstyredelegatene melder inn sine spørsmål på forhånd. For å sikre god representasjon og 

spredning, er spørsmålene fordelt på ulike foreninger og faggrupper.  
 

Fordelingen er gjort med utgangspunkt i hvilke av foreningene som har størst eierskap til 

temaet, men er også basert på antall delegater og grad av representasjon i landsstyret.  Med 

utgangspunkt i den skisserte tidsrammen, er det planlagt totalt 22 spørsmål fra landsstyret. 

Sentralstyret har vedtatt følgende fordeling: 

 

 Allmennlegeforeningen (AF) 4 spørsmål 

 Overlegeforeningen (Of) 2 spørsmål  

 Yngre legers forening (YLF) 3 spørsmål  

 Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) 3 spørsmål 

 Praktiserende spesialiser landsforening (PSL) 1 spørsmål 

 Fagmedisinske foreninger 4 spørsmål (Norsk forening for allmennmedisin (NFA) 

2 spørsmål, øvrige fagmedisinske foreninger 2 spørsmål)  

 Lokalforeningene 4 spørsmål 

 Norsk medisinstudentforening (NMF) 2 spørsmål 
 

Hvert spørsmål har en tidsramme på maksimalt 1 og ½ minutt. Spørsmålene vil bli sortert 

etter temaer. Dette gjøres for å sikre at alle tema blir dekket på en så representativ og god 

måte som mulig, at så mange som mulig av landsstyredelegatene får mulighet til å utfordre 

helsepolitikerne, samtidig som politikerne gis anledning til å svare, kommentere og debattere 

seg i mellom innenfor den planlagte tidsrammen.  

 

Den helsepolitiske debatten er i år på landsstyremøtets siste dag. Vi oppfordrer delegasjonene 

til å drøfte aktuelle spørsmål på sine formøter, og beslutte hvem som skal stille spørsmålene 

og innretningen på spørsmålene. Sekretariatet vil så gruppere spørsmålene tematisk. Etter 

hver temabolk vil politikerne få anledning til å svare. Sekretariatet ber om å få tilsendt 

spørsmål og navn på spørsmålsstiller innen tirsdag 29. mai kl. 16.00. Spørsmålene og 

eventuelle andre hevendelser om den helsepolitiske debatten sendes til sekretariatet v/Sara 

Underland Mjelva (sara.mjelva@legeforeningen.no)  

mailto:sara.mjelva@legeforeningen.no
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Vel møtt til årets helsepolitiske debatt!  

  

Den norske legeforenings sentralstyre 

Etter fullmakt 

 

 

      
Geir Riise       Jorunn Fryjordet 

generalsekretær      avdelingsdirektør samfunnspolitisk 

        avdeling 

 

 

 

Saksbehandler: 

Sara Underland Mjelva 

seniorrådgiver helsepolitikk 


