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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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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. Dette gjelder spesielt overfor 
store og betydningsfulle grupper som eldre, 
kronikere og multimorbide3. 

Fastlegeordningen – en suksessfull måte å 
organisere allmennlegetjenesten på:
Fastlegereformen var en systemreform, 
som stilte krav til en ny måte å organisere 
allmennlegetjenesten på. 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. 

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. 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. 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. 
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. 

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

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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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. I tillegg 
er befolkningen mer fornøyd med fastlegens 
henvisningspraksis og konsultasjonslengde4. 

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. 

Fastlegeordningen ble innført etter grundig 
pilotering og evaluering. 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. 
Fastlegeordningen må hele tiden videreutvikles 
for å kunne levere gode tjenester til hele 
befolkningen.   

Fastlegen skal være et stabilt og trygt 
kontaktpunkt i en stadig mer kompleks og 
uoversiktlig helsetjeneste. 
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.  

4 https://www.med.uio.no/
helsam/forskning/nettverk/
hero/publikasjoner/skriftse-
rie/2016/2016-10.pdf

Figur: N=2090 Helsepolitisk 
barometer Kantar TNS 2019.
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En rekke kreftkontroller er for eksempel 
blitt overført til fastlegene. 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. 

Komplekst sykdomsbilde: Pasientene fastlegene 
møter har i dag flere, mer omfattende, og 
mer alvorlige sykdommer enn tidligere. 
Generalistkompetansen er derfor blitt viktigere. 
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. 

Høy arbeidsbelastning: At fastlegene får mer å 
gjøre er et uttrykk for at fastlegene leverer og at 
ordningen fungerer godt. I 2018 ble fastlegenes 
tidsbruk kartlagt5. Kartleggingen stadfestet at 
belastningen var for høy. Fastlegene jobber i 
snitt 55,6 timer i uken. 

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 dette tidsrommet har antall pasienter 
og konsultasjoner hos fastlegene altså økt med 
henholdsvis 9 og 11 prosent. 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 
2010-20176. 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.  

Samhandlingsreformen har endret 
primærhelsetjenesten: Siden 2001 har det 
skjedd en ønsket økning i overføring av 
oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunehelsetjenestene. 

5 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
6 https://beta.legefore-
ningen.no/contentas-
sets/1f3039425ea744a-
dab5e11ac5706b85a/
fastlegeordningen-i-kri-
se-hva-sier-tallene-ende-
lig-rapport.pdf

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



12

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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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 registrert7. Likevel er 
altså snittarbeidstiden på 55,6 timer i uken. 

Fastleger vurderer å slutte: Trønderopprøret, 
en gruppe fastleger fra Trondheim, kartla 
også arbeidssituasjonen blant fastlegene i 
2018. 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. Samtidig sa 90 % at de fortsatt ville 
være fastleger hvis vilkårene blir bedre.

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. 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. 
Dette viser at fastlegekrisen er et nasjonalt 
problem, som også rammer områder som 
tradisjonelt har hatt god tilgang på fastleger. 

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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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.

,,

7 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. 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 
20408. Trepartssamarbeidet har estimert at 
det trengs nærmere 600 nye allmennleger i 
spesialisering (ALISer) i året9. 

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. Dette vil i medføre 
et stort kvalitetsløft i fastlegeordningen, og 
hjelpe kommunene i å håndtere økende 
etterspørsel av helsetjenester.

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. 
I tillegg planlegger sykehusene å overføre 
store mengder oppgaver og pasienter 
til kommunene. 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. 
  
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. 

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

8 https://beta.legefore-
ningen.no/contentas-
sets/1f3039425ea744a-
dab5e11ac5706b85a/
fastlegeordningen-i-kri-
se-hva-sier-tallene-ende-
lig-rapport.pdf 
9 https://beta.legefore-
ningen.no/nyheter/2019/
trenger-600-nye-allmennle-
ger-i-spesialisering-i-aret/ 
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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. 



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.



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. 



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.

23



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). 



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.



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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