
3ISBN-13 978-82-8070-077-3

TILLIT - TRYGGHET - TILGJENGELIGHET
Styrking av allmennmedisin og fastlegeordning frem mot år 2020 

Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo
Telefon 23 10 90 00 • Faks 23 10 90 10 
www.legeforeningen.no

Mai 2009

Omslag allmennmedisin 2020 utkast REV.indd   1 25.05.2009   12:34:2291418-Allmennmedisin2020.indd   3 26.05.2009   15:52:59



Redaksjon: Gorm Hoel, Terje Sletnes, Miriam Kvanvik, Lars Duvaland,  
Camilla Fagerholt Storli og Kari Jussie Lønning.

Styringsgruppen: Jan Emil Kristoffersen (leder), Gisle Roksund (nestleder),  
Arne Eivindsson, Hege Gjessing, Sigrun Solberg, Ernst Horgen, Marit Herman-
sen, Tone Sletten og Guri Spilhaug.

Prosjektgruppen: Trond Egil Hansen (leder), Edvin Schei, Janecke Thesen,  
Hans Høvik og Kjell Maartmann-Moe.

Design omslag: Avdeling for informasjon og helsepolitikk/Melkeveien. 
Foto: Colourbox

91418-Allmennmedisin2020.indd   4 26.05.2009   15:54:21



1

Legeforeningen vil med denne rapporten bidra til en bedre kommunehelsetjeneste. Veien dit går gjennom styrking og videreutvikling 
av faget allmennmedisin og fastlegeordningen.

Fastlegens kompetanse etterspørres av stadig flere. Ansvar og oppgaver øker. Det er behov for flere fastleger og utvikling av både fast-
legeordningen og kommunehelsetjenesten for å imøtekomme dette. 

Stabiliteten i ordningen og kontinuiteten i lege-pasientforholdet er av de store fortrinn som ligger i dagens ordning og som verdsettes 
høyt av befolkningen. Fastlegeordningen skal være et medisinsk lavterskeltilbud til alle. Tilgjengeligheten til fastlegene er allerede god 
– men det er forbedringsmuligheter. Det skal alltid være enkelt å komme til fastlege i Norge. 

I rapporten beskrives hvordan allmennmedisinske oppgaver kan legges til fastlegepraksisen, og særskilte tiltak for å nå de som trenger 
hjelp men har problemer med å oppsøke fastlegen selv. Det foreslås også at fastlegene skal kunne legge inn pasienter i institusjoner i 
kommunehelsetjenesten.

Det er behov for en kraftig satsing på allmennmedisinsk forskning og kvalitetsarbeid. Legeforeningen foreslår opprettelse av et nasjo-
nalt senter for allmennmedisinsk kvalitetsutvikling – SAK – i samarbeid med offentlige myndigheter. For å bygge opp god fagutvikling 
og rekruttering må alle som arbeider som fastleger videreutdanne seg til spesialister i allmennmedisin.

Fastlegens engasjement i forebyggende helsearbeid og behovet for utvikling av det offentlige legearbeidet vektlegges i rapporten. Dette 
krever at man vil investere i høy samfunns- og allmennmedisinsk kompetanse og ledelse i alle kommuner.

Rapporten vil inspirere i arbeidet med utviklingen av kommunehelsetjenesten, allmennmedisinen og fastlegeordningen!

Torunn Janbu 
President

Presidentens forord
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1
Kommunehelsetjenesten (primærhelsetjenesten) er fundamentet 
i helsetjenesten og et bindeledd mellom lokalbefolkningen og 
de mer spesialiserte helsetjenestene. Dersom flere pasienter skal 
behandles på dette nivået fremover må allmennlegetjenesten, 
herunder fastlegeordningen, videreutvikles og styrkes. 

1  Allmennlegetjenesten er grunnmuren 
og fastlegen knutepunktet  
i helsetjenesten

sammenhengene mellom miljø, livshendelser og helse. Allmenn-
legen er som regel den første som oversetter pasientens historie, 
symptomer og tegn til det medisinske språk. En god forståelse av 
det medisinske problem forutsetter at legen har kjennskap til pa-
sientens livssituasjon, tanker og reaksjoner. Allmennmedisinen 
er dermed i sin natur personfokusert. Allmennlegen må se men-
nesket – pasienten. Hvorfor kommer pasienten? Hva er pasien-
tens egne fortolkninger av symptomene? Det er viktig å vinne 
pasientens tillit slik at alle relevante opplysninger kommer frem, 
og nødvendig utredning og behandling kan gjennomføres. 

Bedre tilgjengelighet til fastlegen 
Primærhelsetjenesten bør generelt være et lavterskeltilbud med 
god kapasitet og kort ventetid. Høy tilgjengelighet innebærer 
at pasienten på kort varsel kan bringe nylig oppståtte plager, 
bekymringer og ubehag til legen. De allmennmedisinske 
tjenestene bør derfor være utbygd og organisert slik at alle 
pasienter ved behov kan få legetilsyn samme dag, og at det er 
kort ventetid på legetime for uprioriterte problemstillinger. 

Styrking av fastlegens koordinerende rolle
Fastlegen er som regel pasientens første kontakt med 
helsetjenesten. Fastlegen er også den fagpersonen i helsetjenesten 
som har lengst sammenhengende kontinuitet i pasientrelasjonene 
– i gjennomsnitt 7,7 år. Sammenliknet med andre aktører i 
helsetjenesten er fastlegen derfor i en unik posisjon til å utøve 
en koordinerende rolle når pasientene har behov for andre helse- 
og sosialtjenester. Fastlegen koordinerer i dag til en viss grad 
pasientens behov for spesialisthelsetjenester, men i begrenset 
grad for tjenester innad i kommunen. Det er særlig behov for 
bedre koordinering i forhold til pleie- og omsorgstjenestene og 
for bedre oppfølging etter utskrivning fra institusjoner. 

Fastlegens rolle i offentlig legearbeid
Befolkningens helse påvirkes ofte av strukturelle forhold som 
ligger utenfor helsesektoren. Strukturelle og sektorovergripende 
tiltak på samfunnsnivå er det primære forebyggende virkemiddel 
på nasjonalt og lokalt nivå. Fastlegene har en viktig rolle i 
individuelt forebyggende helsearbeid, sekundærforebygging 
og bidra til fagutviklingen på området. Fastlegen har også 
kommunale oppgaver innen allmennlegevakt, sykehjemsmedisin, 
helsestasjons-/skolehelsetjeneste og fengselshelsetjeneste som må 
ivaretas. Økt bruk av fastlegen utenfor praksisen vil imidlertid 
svekke fastlegens tilgjengelighet for sine pasienter med lengre 
ventetider og mulighet for dårligere oppfølging som mulige kon-
sekvenser. Nye oppgaver bør derfor som hovedprinsipp legges til 
fastlegepraksisen. 

Kvalitet i allmennmedisin
Kvalitetsutvikling er helt sentralt for å kunne tilby en trygg fast-

Om allmennmedisin, kommunehelsetjeneste og  
fastlegeordningen

Allmennmedisin er en medisinsk spesialitet som omfatter 
den individrettede generelle, forebyggende og behand-
lende medisin i kommunehelsetjenesten (primærhelsetje-
nesten). Allmennmedisin ble en spesialitet 1.1. 1985 med 
definert videre- og etterutdanning som omfatter allmenn-
praksis, sykehustjeneste og kurs. Spesialistutdanningen er 
ikke obligatorisk. Allmennmedisin omfatter forebyggende 
medisin (helsestasjon, skolelegetjeneste, hygieniske tiltak), 
behandlende medisin, attføring og helseopplysning. 
Kommunehelsetjeneste (primærhelsetjenesten) er den helsetje-
neste som kommunene pålegges å ha i henhold til lov om 
helsetjenesten i kommunene. Kommunens plikt til å yte tje-
nester omfatter alle som bor eller midlertidig oppholder seg 
i kommunen. Kommunehelsetjenesten omfatter miljørettet 
helsevern, smitteverntjeneste, helsestasjonsvirksomhet, hel-
setjeneste i skole, opplysningsvirksomhet, allmenn legetje-
neste (fastlegeordning), legevaktordning, fysioterapitjeneste 
og hjemmesykepleie, helsesøster- og jordmortjeneste samt 
sykehjem eller andre tilbud for heldøgns omsorg og pleie. I 
de kommuner der det ligger anstalter under fengselsvesenet, 
har kommunen ansvaret for helsetjenesten for de innsatte.
Fastlegeordning er en ordning hvor hver innbygger får en 
rett til å være fast pasient til én allmennlege med offentlig 
avtale med kommunen (fastlege). Ordningen ble innført 
i hele landet 1.6. 2001, etter en omfattende forsøksord-
ning i fire kommuner i slutten av 1990-tallet. Formålet 
med ordningen er å gi befolkningen større trygghet og til-
fredshet i et stabilt pasient-legeforhold slik at informasjon 
og oppfølging blir fra én lege og ikke flere. Fastlegen skal 
koordinere behandling og oppfølging av de pasienter som 
står på listen. Fastlegen henviser ved behov og mottar epi-
krise når pasienten er ferdigbehandlet i sykehus. 
Kilde: delvis utdrag fra Store norske leksikon, 2009 

Allmennmedisinens egenart – å se hele mennesket
En god allmennlege har grunnleggende kunnskap om biologi 
og sykdomslære, herunder utrednings- og behandlingsstrategier 
innenfor alle de vanlige medisinske fagfeltene. I tillegg må en god 
allmennlege ha menneskekunnskap, selvforståelse og innsikt i 
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legeordning. Befolkningens bevissthet om at alle prosedyrer og 
prosesser på legekontoret er underlagt en kvalitetskontroll er 
med på å bygge tillit. For å etablere en enda bedre kommunehel-
setjeneste må det forskes betydelig mer i primærhelsetjenesten. 
Allmennlegetjenesten er sammen med øvrig helsepersonell, med 
på å løse mer enn 90 % av befolkningens behov for helsehjelp og 
må få betydelig økte bevilgninger til forskning. 

Styring og finansiering 
Det er et mål at befolkningen gis trygghet for hvilke helsetjenes-
tetilbud de kan få uansett kommunetilhørighet. Det er behov 
for tiltak for å utjevne de betydelige forskjellene som eksiste-
rer i helse- og omsorgstjenestene mellom kommuner. Nasjonale 
standarder for tjenestetilbudet er nødvendig for å oppnå mer lik 
kvalitet. Videre må rammevilkårene legge til rette for å styrke 
samarbeid innad og mellom forvaltningsnivåene. For fastlegen 
må incentivene for økt grad av samarbeid og forebyggende virk-
somhet styrkes. Det gjelder også incentivsystemer i forhold til 
kronikeromsorg, behandling av rusmisbrukere og psykisk syke.

Boks 1  
Gode allmennlegetjenester gir bedre helse

Den internasjonalt anerkjente amerikanske forskeren Pro-
fessor Barbara Starfield ved the Johns Hopkins Bloomberg 
School of Public Health har gjennom sin forskning doku-
mentert at god tilgang til en fritt valgt allmennlege over 
flere år fører til bedre behandling, bedre helse og lavere 
helsekostnader. Hun sier det slik:

«Primary care deals with most health problems for most peo-
ple most of the time. Its priorities are to be accessible as health 
needs arise; to focus on individuals over the long term; to offer 
comprehensive care for all common problems; and to coordi-
nate services when care from elsewhere is needed» (…) There 
is lots of evidence that a good relationship with a freely chosen 
primary-care doctor, preferably over several years, is associated 
with better care, more appropriate care, better health, and 
much lower health costs. In contrast, little is known about 
most of the benefits of specialty care, although we do know 
that the greater the supply of specialists, the greater the rates 
of visits to specialists. We also know that when specialists care 
for problems outside their main area of expertise, the results 
are not as good as with primary care. Since most people with 
health problems have more than one ailment, it makes sense 
to have a primary-care practitioner who can help decide when 
specialist care is appropriate». 

Kilde: www. bostonreview.net/BR30.6/starfield.html (14.5. 2009)
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 Fastlegeordningen – et godt fundament for en 1. 
styrket kommunehelsetjeneste 

Kommunehelsetjenesten er grunnmuren i helsetjenesten, det er 
hit befolkningen kommer først med sine helseproblemer.

For at primærhelsetjenesten skal kunne ta på seg økt ansvar •	
og økte oppgaver, må fastlegeordningen styrkes både ifht. 
volum, kvalitet og finansiering.
Befolkningen skal tilbys likeverdige helsetjenestetilbud uan-•	
sett bostedskommune. Nasjonale faglige kvalitetsstandarder 
for behandling er nødvendig for å oppnå lik kvalitet.
Mange kommuner er for små for å kunne ta på seg økt an-•	
svar og større oppgaver. Kommunene må samarbeide om 
legevakt og et tilstrekkelig antall institusjonsplasser i 
kommunehelsetjenesten 

Fastlegen som lavterskeltilbud må videreutvikles 2. 
Primærhelsetjenesten bør generelt være et lavterskeltilbud med 
god kapasitet og kort ventetid. 

Større fastlegepraksiser gir mulighet for bedre tilgjengelig-•	
het, mer hensiktsmessig oppgavedeling mellom ulike yrkes-
grupper og økte investeringer i utstyr og personell 
For å sikre tilgjengelighet til fastlege er det vesentlig at ni-•	
vået på egenbetalingen ikke blir for høyt, og at pasienter 
som ellers ikke vil få dekket viktige behov for helsetjenester, 
blir skjermet

Fastlegens koordinerende rolle må understøttes3. 
Fastlegen er den fagperson som over tid blir kjent med pasien-
tene på en personlig måte og kan se sammenhengene mellom 
sykdom, helse og folks levde liv.

Det må legges til rette for at fastlegen kan foreta flere syke-•	
besøk til egne pasienter
Fastlegen må kunne legge inn pasienter på institusjoner i •	
kommunehelsetjenesten
Fastlegen må ha et entydig kontaktpunkt i pleie- og •	
omsorgtjenesten 
Fastlegen må ha mer tid til rådighet for pasienter som tren-•	
ger det

 Kvalitetsarbeidet i allmennmedisin må 4. 
intensiveres

Kvalitetsutvikling er helt sentralt for å kunne tilby en trygg fast-
legeordning. 

Det gir trygghet for befolkningen at alle fastleger deltar i lø-•	
pende systematisk forbedringsarbeid i egen praksis
Nye fastleger uten spesialitet i allmennmedisin bør være un-•	
der utdanning til å bli spesialist i allmennmedisin og må ha 
kvalitetssikret veiledning av spesialist i allmennmedisin 

Legeforeningens åtte punkter  
for en styrket allmennmedisin

Allmennmedisinsk forskning er nødvendig 5. 
Forskning foretatt i spesialisthelsetjenesten gir ikke nødvendig-
vis svar på de viktigste problemene i allmennmedisin. 

Satsning på primærhelsetjeneste forutsetter en kraftig øk-•	
ning i satsningen på allmennmedisinsk forskning. 
Det er nødvendig med stimuleringstiltak som gjør at flere •	
allmennleger blir forskere 

 Det er behov for økt forebyggende innsats og et 6. 
styrket kommunalt tilbud

Strukturelle og sektorovergripende tiltak på samfunnsnivå må 
være det primære forebyggende virkemiddel på nasjonalt og lo-
kalt nivå. 

Et av de viktigste forebyggende tiltakene er å sikre barn en •	
trygg oppvekst og sunne levevaner
Fastlegene har en sentral plass i individuelt forebyggende •	
helsearbeid, sekundærforebygging og bidra til fagutviklin-
gen på området
Kvaliteten på helsetjenestetilbudet i sykehjem må styrkes. •	
Legedekningen må økes

 Rammevilkårene må legges til rette for en god 7. 
allmennlegetjeneste

Helsetjenestens rammer kan fremme eller hemme god kvalitet, 
fagutvikling og samhandling. 

Et fullverdig helsenett med velfungerende og sikker kom-•	
munikasjon må etableres snares. Hensynet til personvern og 
taushetsplikt må veie tungt i vurderinger av nye elektro-
niske løsninger 
Næringsdriftsmodellen er den mest hensiktsmessige og •	
fremtidsrettede driftsformen i allmennpraksis som fører til 
høy kapasitet og høy kvalitet. 
Sterkere pasientrettigheter gjennom muligheten til å bytte •	
fastlege, med direkte økonomiske konsekvenser for fastle-
gen, er viktig bidrag til incitament for kvalitet, serviceinn-
stilling og tilgjengelighet. 

 En hensiktsmessig ansvars og oppgavefordeling 8. 
mellom 1. og 2. linjetjenesten 

Helsetjenesten må utvikles dynamisk og helhetlig.
Primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må bygges •	
ut i takt med befolkningens behov og fagets utvikling og al-
dri på bekostning av hverandre
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22 Bedre tilgjengelighet  
i fastlegeordningen
Tidligere hadde legetjenesten i kommunene store utfordringer 
knyttet til kapasitet, rekruttering, koordinering og en hensikts-
messig avgrensning av ansvaret for den enkelte pasient. Pasiente-
nes tilgjengelighet til allmennlege var generelt for dårlig. Enkelte 
pasienter oppsøkte flere leger («legeshopping») for å få tilgang til 
legemidler og sykmeldinger. 

Fastlegeordningen ble innført 1.6. 2001. Hovedmålsetningen 
var å sikre befolkningen en fast allmennlege å forholde seg til 
og økt trygghet gjennom bedre tilgjengelighet til allmennlege-
tjenesten. Videre skulle ordningen bidra til økt kontinuitet i 
pasient-legeforholdet og dermed bedre fastlegens mulighet til å 
se helheten i pasientens behov1. 

Fastlegeordningen var en pasientrettighetsreform. Det ble lagt 
vekt på at befolkningen skulle ha rett til å velge lege – og ikke 
omvendt. Legene måtte på sin side vurdere listelengde innenfor 
de rammer som ble satt, slik at nødvendig tilgjengelighet ble 
ivaretatt. Befolkningen ble også gitt rett til å bytte lege inntil to 
ganger per år, noe som også skulle være et incitament for legene 
til god tilgjengelighet og oppfølging. 

Den gode måloppnåelsen i fastlegeordningen skyldes en rekke 
faktorer. For det første ble det gjennomført solide utredninger, 
analyser og utprøvning i forkant av reformen. For det andre var 
målbeskrivelsene klare og forståelige. For det tredje ble det brukt 
ulike virkemidler som understøttet hverandre, herunder avtale-
verk i kombinasjon med lovverk og finansiering. For det fjerde 
var det tett samarbeid mellom aktørene slik at alle fikk eierskap 
til ordningen. 

Fastlegeordningen er i dag et lavterskeltilbud med høy tilgjen-
gelighet. Høy tilgjengelighet innebærer at befolkningen på kort 
varsel kan bringe sine plager, bekymringer og ubehag til legen. 
Et lavterskeltilbud har følgende særtrekk3: 

Kan gi direkte hjelp uten henvisning, venting og lang •	
saksbehandlingstid
Kan oppsøkes av brukere uten betalingsevne•	
Er tilgjengelig for alle•	
Kan tilby raske og adekvate tiltak, samt være en «los» videre •	
i systemet for brukeren og eventuelt pårørende
Inneholder personell med kompetanse til å oppfylle tjenes-•	
tens formål
Har åpningstid tilpasset målgrupper og formål•	
Har høy grad av brukerinvolvering og aksept for brukerens •	
ønsker/behov
Fremstår som et synlig, tydelig, hensiktsmessig og tillitsvek-•	
kende sted for brukerne å benytte.

Det er liten tvil om at fastlegen er den aktør helsetjenesten som 
i størst grad oppfyller kriteriene ovenfor, selv om egenandelene 
begrenser fastlegens tilgjengelighet for noen pasienter. Det er li-
kevel grunn til å vurdere hvilke spesifikke forbedringsmuligheter 
fastlegeordningen har, som gjør at man i enda større grad kan 
bedre tilgjengeligheten uten samtidig å bidra til økt sykeliggjø-
ring og redusert egenomsorg i befolkningen. 

2.1  Å ta seg tid til pasienten er god 
allmennmedisin

Fastlegen har kjent pasienten over tid og kan vurdere om pasi-
entens allmenntilstand er vesentlig endret, dvs. raskt kunne se 
og respondere på uventede endringer og symptomer. Fastlege-
ordningen bidrar til å bedre denne kontinuiteten i tid mellom 
lege og pasient. Men fremfor alt er tid til pasienten der og da 
nødvendig - spesielt i forhold til pasienter med sammensatte li-
delser eller spesielle behov. Tid til den gode samtalen, trøsten og 
oppmuntringen er sentralt i et godt lege-pasientforhold. Både i 
allmennmedisin og på sykehjem må det settes av mer tid til bl.a. 
eldre pasienter. 

Ifølge Peter F. Hjort4 drømmer folk om «menneskelegen», som 
har tid og omtanke for dem, som er trofaste og som fortjener 
den tillit pasienter og pårørende lengter etter. Men i stedet møter 
de stadig oftere PC-legen eller organspesialisten, og de møter 
travelhet, innsparing og venteliste. Møtet mellom pasient og lege 
handler om langt mer enn å fremskaffe en vare som fyller et 
minimumskrav til kvalitet og kostnad. Det handler også om et 
engasjement utløst av legens interesse for faget og for pasienten. 

Boks 2  
Prøveforsøk i fire norske kommuner
Som ledd i forarbeidet med fastlegeordningen ble det i åre-
ne 1993-97 gjennomført prøveforsøk i de fire kommunene 
Tromsø, Trondheim, Lillehammer og Åsnes. Evalueringene 
av forsøkene viste sterkt forbedret tilgjengelighet som ble 
tilskrevet en kombinasjon av selve listemodellen og effekten 
av privatisering av tidligere kommunale allmennlegekontor 
med lav stabilitet og tjenesteproduksjon. Disse forsøkene, 
sammen med erfaringer fra den gjennomførte fastlegeord-
ningen i Danmark, var viktig for hvordan den norske mo-
dellen ble utviklet. Hovedfokuset var å oppnå en tilgjengelig 
kurativ legepraksis med muligheter for legen til å få bedre 
styring med egen pasientpopulasjon for derved å skape mer 
tilgjengelige og bedre tjenester for pasientene på legens liste. 
Legen skulle ha en rett til å sette tak på listen ved 1 500 
pasienter for fulltids praksis. Det var en uttalt intensjon at 1 
500 som listetak var en start, men at taket over tid og med 
økte oppgaver per pasient, skulle kunne settes lavere. Det 
vil si at legens rett til å sette tak på et lavere antall pasienter 
skulle gjøres gjeldende. 

Fastlegeordningen har vært en suksess. Forskningsrådets evaluering 
i 20062 konkluderer med høy grad av måloppnåelse. Allmennlege-
tjenesten er betydelig styrket og tilgjengeligheten for pasientene har 
økt. Flere spørreundersøkelser viser også at befolkningen og bru-
kerne er godt fornøyd. Evalueringen viser imidlertid at det fortsatt 
er noen utfordringer knyttet til mangelfull legedekning i enkelte 
distriktskommuner vest og nord i landet, samt ønske om bedre til-
gjengelighet til fastlege på telefon. Videre påpekes det at potensialet 
for offentlig legearbeid i kommunene ikke er godt nok utnyttet.
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Nok tid til eldre pasienter, pasienter med sammensatte lidelser 
eller spesielle behov handler om å møte pasienten med forståelse, 
respektere pasientens integritet, og å se pasientens unike situa-
sjon slik at den samlede medisinske kunnskap kan appliseres på 
nettopp denne pasienten. Legens møte med pasienten handler 
minst like mye om å gi livsmot og stimulere iboende ressurser 
som å se etter svikt og gjøre tekniske inngrep. 

2.2 Flere større fastlegesentra 
Kontinuitet i pasient-legeforholdet er et av de store fortrinn som 
ligger i dagens organisering av fastlegeordningen. Dette er et 
nødvendig premiss for at allmennlegen skal kunne utføre sitt 
samfunnsoppdrag. Både pasienter og andre aktører i og utenfor 
helsetjenesten nyter godt av at det er stor stabilitet i fastlegeprak-
sis. Rammeverket bidrar til dette ved å forplikte en ny lege til å 
overta den fratredende legens virksomhet. 

Hensynet til kontinuitet må ivaretas i videreutviklingen av fast-
legeordningen, men samtidig bør det legges til rette for større 
grad av samlokalisering i større fastlegesentra. Dette vil være 
mest relevant i tettbygde strøk og byer. Større fastlegepraksiser 
vil medføre større og sterkere fagmiljøer, bedre muligheter 
for investering i utstyr og personell og økt tilgjengelighet til 
allmennlegetjenester. 

Fremtidens fastlegesenter må fortsatt tilby en personlig fastlege 
til den enkelte. Mer fleksible åpningstider, flere personellgrup-
per og flere oppgaver for fastlegene vil gjøre at senterets tilbud 
blir mer omfattende og forpliktende overfor brukerne. Fastlegen 
som knutepunkt i primærhelsetjenesten tilsier også en utvikling 
i retning av at også annet helsefaglig personell i økt grad knyttes 
til fastlegepraksisen.

Selv om fastlegen også i dag kan betraktes som et lett tilgjenge-
lig tilbud for pasientene, kan tilgjengeligheten bli enda bedre. 
Tilgjengeligheten kan også bedres både i forhold til bestilling av 
time på telefon og ventetid på time. Mer fleksible åpningstider i 
fastlegepraksis kan vurderes der forholdene ligger til rette for det, 
som regel i større praksiser.

Legeforeningen mener
Større legepraksiser gir mulighet for utvidet åpningstid og •	
økte investeringer i utstyr 
Større legepraksiser gir rom for å ansette annet helseperso-•	
nell som kan utføre flere oppgaver med veiledning av 
fastlegen
Det bør gjennomføres forsøk med større fastlegesentra med •	
differensierte kommunehelsetjenestetilbud 

2.3  Nye oppgaver bør legges innenfor 
fastlegepraksisen

Det fremheves vanligvis som en styrke at den norske fastlegen har 
en mye bredere oppgaveportefølje enn allmennleger i andre land. 
Undersøkelse og behandling av pasienter er fastlegens kjerneopp-
gave, herunder også oppfølging av pasienter i forhold til andre tje-
nestetilbydere og arbeidsgivere. Fastlegens kompetanse er imidlertid 

etterspurt i andre deler av kommunehelsetjenesten. De kommunale 
oppgavene må ivaretas, men økt bruk av fastlegen utenfor praksisen 
vil også svekke legens tilgjengelighet for pasientene og kan føre til 
lengre ventetider og ev. dårligere oppfølging ved sykdom. Dette er 
et sentralt dilemma i videreutviklingen av fastlegeordningen, og må-
ten det løses på vil legge sterke føringer for det samhandlingspoten-
sialet som fastlegene kan tilby i dialogen med spesialisthelsetjenesten 
og andre kommunale helse- og sosialtjenester. 

De allmennmedisinske tjenestene bør være utbygd og organisert 
slik at alle ved behov kan få legetilsyn samme dag, og at det 
er kort ventetid på legetime for uprioriterte problemstillinger. 
En god legevaktordning må sikre tilgjengeligheten til 
primærhelsetjenesten døgnet rundt og være bemannet med 
allmennleger når fastlegesentrene er stengt. 

Legeforeningen mener
Nye allmennmedisinske oppgaver bør som prinsipp legges •	
til fastlegepraksisen 

Boks 3  
Legesenteret KvartersAkuten Matteus i Stockholm
På legesenteret KvartersAkuten Matteus i Stockholm ko-
ordinerer allmennlegene en tverrfaglig virksomhet som, 
i tillegg til allmennlegetjeneste, også tilbyr laboratorium, 
helsestasjon, hjemmesykepleie, fysioterapi og fotpleie. Mens 
ansvaret i de tradisjonelle offentlig eide «vårdsentralene» i 
Sverige er oppsplittet mellom profesjonene, så er det et mål 
for KvartersAkuten Matteus å ivareta pasientens helhetlige 
behov, noe som verdsettes av pasientene. 
Sverige har ikke en nasjonal fastlegeordning, men ved dette 
legesenteret velger pasientene likevel en fast lege og dermed 
indirekte legens personell. Timebestilling skjer direkte med 
legen, enten via Internett eller fast telefontid. Det er også 
lagt opp til akuttimer hver morgen mellom kl 10 og kl 11. 
Kvelder og helger har legesenteret et avtalt samarbeid med 
Närakuten Norra Innerstaden. 
KvartersAkuten Matteus er et privat legesenter med avtale 
med det offentlige. Eierskapet er likt fordelt mellom de 
seks legene som jobber på legesenteret. Sykepleierne ved 
senteret er ansatte. 

2.4  Særskilte tiltak for å nå vanskelig  
tilgjengelige grupper

I fastlegeordningen har hver lege med fastlegeavtale et popula-
sjonsansvar. Det betyr at fastlegen ikke bare er lege for de pasien-
ter som til enhver tid velger å kontakte henne/ham, men også for 
hele sin pasientpopulasjon. Den delen av populasjonen som fast-
legen ikke har kontakt med, er heterogen. Mange er friske, og har i 
lange perioder verken ønske eller behov for kontakt med fastlegen. 
Noen velger å få dekket sine behov hos andre aktører, som gjerne 

91418-Allmennmedisin2020-UTitside.indd   9 28.05.2009   10:36:47



10

ikke orienterer fastlegen om dette. Andre har helseplager, men har 
av ulike grunner ikke kontaktet helsetjenesten med sine plager. 

Kontakt med fastlegen skal i all hovedsak være basert på frivil-
lighet. Fastlegen må imidlertid kjenne til pasientgrupper som på 
grunn av sin sykdom eller livssituasjon ikke er i stand til å et-
terspørre fastlegens tjenester, og som heller ikke har noen andre 
til å etterspørre disse tjenestene for seg – det vil si «den usyn-
lige køen». Det kan dreie seg om rusavhengige, hjemmeboende 
pleietrengende eldre, psykisk syke og funksjonshemmede. Disse 
gruppene må fastlegen bli bedre til å imøtekomme gjennom å gi 
dem høy prioritet i tilgang på tjenestene. 

Fastlegen må også være er «én adresse for ansvar» for andre in-
stanser som har med pasientene å gjøre: Sosialkontor, rusmid-
delomsorg, somatiske sykehusavdelinger, psykiatriske institu-
sjoner, barnevern, hjemmesykepleiere mv. Tilgjengelighet for 
samarbeidspartnere er viktig i seg selv, men er også en vesentlig 
faktor i forhold til å gjøre seg tilgjengelig for pasienter som ikke 
selv er i stand til å kontakte hjelpeapparatet. Det er avgjørende at 
de som på grunn av sykdom ikke selv klarer å kontakte fastlegen 
eller be om en avtale om konsultasjon eller sykebesøk, og deret-
ter huske avtalen, får hjelp til dette. Dersom de har kontakt med 
hjemmesykepleie, er medvirkning til at den enkelte pasient får 
nødvendig legetilsyn en av hjemmesykepleiens forskriftsbestem-
te oppgaver. Denne oppgaven blir imidlertid i varierende grad 
fulgt opp av hjemmesykepleien. Sykebesøk utført av fastlegen til 

egne pasienter vil være et godt tiltak overfor flere grupper, spe-
sielt hjemmeboende pleietrengende. Dette kan styrke tverrfaglig 
arbeid rundt pasienter med sammensatte behov, og kan bidra til 
å redusere behovet for sykehusinnleggelser. Sykebesøk bør derfor 
utføres i større grad enn i dag. 

Ungdommer er også en pasientgruppe som i liten grad tar kon-
takt med fastlegen. Tiltak for nå disse gruppene kan være skrift-
lig informasjon om rettigheter til barn som fyller 12 år, skriftlig 
informasjon til ungdom som fyller 16 år om at de selv kan velge 
fastlege og egenandelfritak for barn og ungdom under 18 år. 

Det er i dag ikke utviklet tilstrekkelig hjelpeverktøy til å utføre 
en samfunnsmedisinsk tilnærming til pasientpopulasjonen. Det 
bør derfor utvikles verktøy som gjør at fastlegen i fremtiden be-
dre får oversikt over alle på sin liste og bevisst forholder seg også 
til beskjedne brukere av tjenester. Forskning har vist at oppsø-
kende virksomhet må være målrettet og ikke rettes blindt mot 
alle som ikke etterspør allmennlegetjenester. 

Legeforeningen mener
Det bør utvikles verktøy som gjør at fastlegen i fremtiden •	
enklere kan bli kjent med pasientene på sin liste og bevisst 
forholde seg til beskjedne brukere av tjenester.
Det må legges bedre til rette for at fastlegen kan foreta flere •	
sykebesøk til egne pasienter 
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33  Styrking av fastlegens koordinerende 
rolle

Som nevnt tidligere i rapporten, har fastlegen en sammenheng-
ende relasjon til sine pasienter på i gjennomsnitt 7,7 år5. Konti-
nuitet innebærer at legen blir kjent med pasienten og pasienten 
med legen. Pasienten vil lettere spørre, røpe usikkerhet og be-
kymring, og ta opp følsomme og skambelagte temaer med legen. 
Det øker sannsynligheten for at legen fanger opp sykdomssymp-
tomer på et tidlig stadium, noe som muliggjør tidlig interven-
sjon og forebygging. Bivirkninger, engstelse og bekymring knyt-
tet til behandling vil også lettere komme legen for øre slik at 
justeringer kan gjøres. 

Som følge av den lange kontinuiteten i pasient-lege-relasjonen 
er fastlegen den aktør i helsetjenesten som har best oversikt over 
pasientens sykdomshistorikk og livssituasjon, herunder kjenn-
skap til familierelasjoner, arbeidsliv og sosialt nettverk. Legen på 
sin side ser pasienten ikke bare som syk pasient, men som et helt 
menneske med en levd historie innskrevet i kroppen. Dette er 
nødvendig for å yte god og helhetlig medisinsk hjelp. 

Fastlegen er, som følge av ovennevnte, i en unik posisjon til å 
utøve en koordinerende rolle når listepasientene har behov for 
andre helse- og sosialtjenester. I dag koordinerer fastlegen til en 
viss grad pasientens behov for spesialisthelsetjenester, men i be-
grenset grad for tjenester innad kommunen. Det er særlig behov 
for bedre koordinering i forhold til pleie og omsorgstjenestene 
og for bedre oppfølging etter utskrivning fra institusjoner. Vide-
re er det behov for å styrke helhetlige pasientforløp for pasient-
grupper med særskilt samordningsbehov. Dette gjelder særlig for 
multisyke eldre, pasienter med kroniske lidelser, psykisk utvi-
klingshemmende, pasienter med rehabiliteringsbehov og pasien-
ter med psykiske problemer og/eller avhengighetsproblematikk. 

En videreutvikling av fastlegens koordinerende rolle forutsetter 
at samhandlingen, informasjonsutvekslingen og kommunika-
sjonen mellom tjenestenivåene fungerer. Det er også nødvendig 
med en grunnleggende aksept for at koordineringsansvaret er 
plassert hos fastlegen. 

Fastlegeordningen ble implementert i tråd med målsettingen 
fordi det ble brukt en kombinasjon av ulike virkemidler som 
understøttet hverandre, herunder forskriftsregulering, avtaler og 
incentivstyring. Liknende virkemidler må benyttes for å under-
støtte fastlegens koordinerende rolle. Nye oppgaver og pålegg 
til fastlegen må imidlertid vurderes og prioriteres i forhold til 
kapasitet og total oppgaveportefølje.

Legeforeningen mener
Det må bygges opp under fastlegens koordinerende rolle •	
ovenfor pasientene
Nye oppgaver må vurderes i lys av fastlegens totale kapasitet •	

3.1  Koordinering i forhold til andre kommunale 
helse- og sosialtjenester

Fastlegen fungerer i dag i liten grad som koordinator for pasien-
ter som har behov for andre kommunale helse- og sosialtjenester. 
For eksempel er det ikke tilrettelagt for at fastlegen kan være me-

disinsk premissleverandør i en koordinert tjeneste for å ivareta 
pasientens behov for rehabilitering eller pleie og omsorg etter 
behandling i spesialisthelsetjenesten. Fastlegene kan heller ikke 
legge inn pasienter i institusjoner i kommunehelsetjenesten. Når 
det viser seg at en pasient utskrevet fra sykehus ikke kan klare 
seg hjemme, er fastlegens eneste mulighet ny sykehusinnleggelse 
selv om pasientens behov tilsier pleie, omsorg og rehabilitering 
i sykehjem. 

Det samme gjelder syke eldre eller kronikere som er for syke til å 
være hjemme, men ikke så syke at de trenger sykehusinnleggelse.

Legeforeningen mener at fastlegen må kunne legge inn pasienter 
i institusjoner i kommunehelsetjenesten. Fastlegen må også få 
et entydig kontaktpunkt i pleie- og omsorgstjenesten. I tillegg 
må det etableres overføringssystemer av informasjon og behand-
lingsansvar innad i førstelinjetjenesten, og denne informasjonen 
må følge pasienten. 

Pasienter med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester 
har rett til å få utarbeidet en individuell plan6. Formålet med 
individuell plan er å bidra til at pasienten får et helhetlig, ko-
ordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Dessverre får på 
langt nær alle pasienter som antas å ha nytte av individuell plan 
denne rettigheten i praksis7. Det skyldes i høy grad uklare an-
svarsforhold for drift og koordinering av planen. Legeforeningen 
mener individuell plan må benyttes i økt grad. I de fleste tilfel-
ler må ansvaret for planarbeidet forankres i kommunene, med 
fastlegen som medisinsk premissleverandør, men ikke den som 
koordinerer planen. 

Legeforeningen mener
Fastlegen må kunne legge inn pasienter i institusjoner i •	
kommunehelsetjenesten 
Fastlegen må ha et entydig kontaktpunkt i pleie- og •	
omsorgtjenesten 
Fastlegen er medisinsk premissleverandør til individuell •	
plan, men ansvaret for planarbeidet må i de fleste tilfeller 
ligge hos kommunene 

3.2  Koordinering i forhold til 
spesialisthelsetjenesten 

Planlegging av et behandlingsforløp starter som regel hos fast-
legen, som ved behov skal henvise sine pasienter til spesialist-
helsetjenesten. Etter behandling i spesialisthelsetjenesten overtar 
fastlegen igjen det medisinske ansvaret for sine pasienter. Det 
er i dag betydelige utfordringer knyttet til kommunikasjonen 
og informasjonsutveksling rundt pasienten særlig før, under og 
etter innleggelse i sykehus. Konsekvensen er en del unødvendige 
rekvisisjoner, henvisninger og innleggelser i spesialisthelsetjenes-
ten. Fastlegens oppfølgingsansvar kompliseres av sen utsending 
fra mange sykehus når det gjelder å få ut epikriser, polikliniske 
notat og prøvesvar.

Det bør etableres systemer for informasjon og planlegging slik at 
nødvendig oppfølging er avklart før pasienten skrives ut. Bedre 
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kommunikasjon vil bidra til bedre behandlingsforløp for pasi-
enten og kvalitetssikring av videre behandlingstiltak, herunder 
riktig bruk av legemidler.

Bedre informasjonsutveksling rundt pasienten forutsetter bedre 
kommunikasjon mellom behandlende leger (lege-til-lege-kon-
takt). Leger må på en enklere måte enn i dag kunne konsultere 
med hverandre både muntlig og elektronisk. Det er behov for 
bedre systemer for direkte telefonkontakt og elektroniske mel-
dinger, herunder oppdaterte og tilgjengelige telefon- og adres-
selister.

Legeforeningen mener
Det er behov for bedre informasjonsutveksling rundt pasi-•	
enten i overgangen mellom tjenestenivåene, herunder mer 
fullstendige henvisninger og epikriser
Spesialisthelsetjenesten må etablere systemer for informa-•	
sjonsutveksling og planlegging slik at nødvendig oppfølging 
hos fastlegen er avklart før pasienten skrives ut
I samhandling med andrelinjetjenesten bør det etableres sys-•	
temer slik at flere kan behandles i fastlegepraksis
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44 Økt kvalitet i allmennmedisin

En moderne primærhelsetjeneste må videreutvikles gjennom 
bruk av kvalitetsverktøy. For å kunne by på et sikrere kunn-
skapsgrunnlag, må det forskes mer i primærhelsetjenesten. De 
allmennmedisinske institutter/seksjoner og forskningsenhetene 
er «motorer» i å stimulere til praksisnær og pasientnær forskning. 
Legeforeningen mener forskning innen faget allmennmedisin 
må styrkes, og at utdanningstakten av spesialister må økes i for-
hold til dagens nivå. 

4.1  Styring av fastlegens virksomhet ved bruk av 
kvalitetsverktøy

Legeforeningen har som et overordnet mål at kvalitetsarbeid skal 
være en integrert del av virksomheten ved alle legekontor. Kva-
litetsarbeid forutsetter satsning på kvalitet i etablert praksis og 
gjennom veiledning av nye fastleger til spesialiteten allmennme-
disin. Forbedringskunnskap, tverrfaglig refleksjon i egen praksis 
og fungerende kvalitetssystemer er sentrale områder. Kvalitets-
prosessene skal implementere livslang læring slik at legekontoret 
blir en lærende organisasjon.

Initiering og finansiering av ulike prosjekter gjennom kvalitetssi-
kringsfond, læringsnettverk i form av gjennombruddsprosjekter, 
allmennmedisinsk forskning og spesialistreglene i allmennmedi-
sin er viktige elementer i kvalitetsutviklingsarbeidet. Offentlig 
sektor har til nå vist liten interesse for dette kvalitetsarbeidet, 
som har vært drevet frem av allmennlegenes egne organisasjo-
ner.

Legeforeningen ser for seg flere virkemidler for å styrke kvalite-
ten, både på mikronivå, dvs. i den enkelte praksis og gjennom 
strukturelle, overordnede grep. Styrking av kvalitet i allmennme-
disin krever både interne og eksterne virkemidler. Allmennmedi-
sinsk kvalitetsutvalg (www.kup.no) har nylig publisert et strate-
gidokument for kvalitetsutvikling i allmennmedisin – Trygg hos 
fastlegen og på legevakta8. Satsing på allmennmedisinsk forskning 
gjennom de allmennmedisinske instituttene/seksjoner og all-
mennmedisinske forskningsenheter vil også gi viktige bidrag til 
kvalitetsutvikling.

 Legeforeningen mener
Styring av allmennlegens virksomhet kan best videreutvikles •	
gjennom kvalitetssystemer og kvalitetskontroll i tillegg til 
de vilkår som følger av lovgivning og rammeavtaler 
Befolkningen skal ha trygghet for at alle fastleger deltar i lø-•	
pende systematisk forbedringsarbeid i egen praksis
God praksisstøtte i form av kvalitetsveiledere og tilrettelagte •	
opplegg for kvalitetsarbeid skal være tilgjengelig for alle 
legekontor 
Alle fastleger uten spesialitet i allmennmedisin bør være un-•	
der utdanning til å bli spesialist i allmennmedisin og må ha 
kvalitetssikret veiledning av spesialist i allmennmedisin 
Tverrfaglig kvalitetsarbeid på legekontoret bør i fremtiden •	
bli ett av flere kriterier for å opprettholde rett til bruk av 
spesialisttakst

4.1.1 Statsavtalen som styringsvirkemiddel
Næringsdrift som den grunnleggende organisasjonsform for all-
mennpraksis i Norge gir en rekke fordeler når det kombineres 
med gode avtaleverktøy. Etter Legeforeningens vurdering ligger 
det et betydelig potensial i å ta i bruk kvalitetssystemer i all-
mennpraksis som gjør virksomhetene målbare og sammenlikn-
bare i større grad enn i dag. Etter Legeforeningens vurdering 
legger trepartsforholdet i Statsavtalen mellom staten, KS og Le-
geforeningen, til rette for en hensiktsmessig utvikling av denne 
dimensjonen som så langt ikke er benyttet. KS og Legeforenin-
gen bør samtidig fortsette å utvikle rammeavtalen. 

 Legeforeningen mener
Utvikling av styringsvirkemidlene bør skje gjennom •	
avtaleverktøy
Statsavtalen bør videreutvikles•	

4.1.2  Strukturelle grep - etablering av et nasjonalt 
senter for allmennmedisinsk 
kvalitetsutvikling 

Det er viktig å bygge langsiktige strategier for kvalitetsutvik-
ling i norsk allmennmedisin. Legeforeningen mener at det bør 
etableres en organisatorisk struktur som kan representere kva-
litetsledelse i allmennmedisin, et Senter for allmennmedisinsk 
kvalitetsutvikling (SAK). SAK skal bl.a. yte praksisstøtte ved ut-
vikling av verktøy, og utdanne kvalitetsveiledere. Praksiskonsu-
lentordningen, som er helsevesenets viktigste redskap til å sikre 
kvalitet i samhandling mellom nivåene, bør også inngå i eller 
samarbeide tett med SAK. For å sikre autoritet og gjennomfø-
ringskraft vil Legeforeningen gå sammen med offentlige myn-
digheter om å etablere SAK. Det må sikres finansiering slik at en 
snarlig og bred satsning på utviklingsarbeid i allmennmedisin er 
gjennomførbart.

Legeforeningen mener
Lokalt kvalitetsarbeid må understøttes av en organisatorisk •	
struktur som kan representere kvalitetsledelse - et nasjonalt 
senter for allmennmedisinsk kvalitetsutvikling (SAK). Lege-
foreningen ønsker å samarbeide med offentlige myndighe-
ter om å etablere SAK 

4.1.3 Kvalitetsutvikling i egen praksis
Refleksjon over egen praksis må ta utgangspunkt i data fra egen 
praksis; på individuelt nivå og/eller tverrfaglig sammen med de 
andre på legekontoret, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
og i lokalsamfunnet. Dette bør skje så regelmessig at legen ak-
tivt deltar i livslang læring, og legekontoret utvikler seg til en 
lærende organisasjon. 

Allmennmedisinsk kvalitetsutvalg (KUP) har utviklet en rekke 
verktøy til bruk i daglig kvalitetsutvikling på allmennlegekon-
toret. I tillegg har KUP gjennomført et prosjekt der målet var å 
komme fram til et begrenset antall indikatorer som er relevante 
for norsk allmennmedisin9, og som gjenspeiler det sammensatte 
i kvalitetsbegrepet. Indikatorene skal sikre at man arbeider med 
kvalitetsutvikling innen alle de viktige dimensjonene.
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Resultatet av KUPs prosjekt ble et forslag til et sett kvalitetsindi-
katorer for følgende praksisområder: 

Praksisorganisering•	
Lege/pasientforholdet•	
Sikre tjenester •	
Rettferdige tjenester•	
Klinisk praksis - kronisk sykdom•	
Klinisk praksis - akutt sykdom•	

Det arbeides nå med et implementeringsprosjekt for disse indika-
torene. Tidligere har man utviklet TrinnVisKvalitet, et kvalitets-
system der brukermedvirkning, kvalitetsgjennomgang og læring 
av feil og avvik er sentrale komponenter. Allmennlegetjenesten 
skal være et generelt lavterskeltilbud med god kapasitet og kort 
ventetid. De allmennmedisinske tjenestene bør være utbygd og 
organisert på en slik måte at alle ved behov kan få legetilsyn 
samme dag, og at det er kort ventetid på legetime for uprioriterte 
problemstillinger. Tilgjengelighet per telefon, e-post, SMS, ut-
vikling av hjemmesider og bestilling av time på nett er tjenester 
som kan videreutvikles og er prioriterte utviklingsområder. 

4.1.4  Intern kvalitetsutvikling versus ekstern 
kvalitetskontroll

Både fagmiljøet og myndighetene i Norge har liten tro på ekster-
ne kontrollsystemer, blant annet som følge av at det er utilstrek-
kelig dokumentert at eksterne kontrollsystemer bedrer praksis. 
Videre er det behov for å utvikle mål og måleinstrumenter som 
avspeiler kvaliteten i et så komplekst fagfelt som allmennmedi-
sin. 

I eksterne kontrollsystemer er det en iboende risiko for at legens 
fokus vil dreies mot de enkelte målbare indikatorer mer enn til-
stedeværelse i lege-pasient-forholdet. Dette kan medføre at de 
tilstandene og fenomenene som ikke har noen indikator eller 
som ikke måles, blir nedprioritert. Stadig søkelys på det som 
skal måles kan ta for mye av oppmerksomheten bort fra kjerne-
områdene i allmennmedisin: Tilgjengelig, omsorgsfull og faglig 
forsvarlig klinisk praksis og helhetlig tilnærming til menneskers 
helse og levde liv. 

Kvalitetsstrategier må forankres i tjenestene. Inntil det eventu-
elt kommer kunnskap om at ekstern kvalitetskontroll bedrer 
allmennmedisinsk kvalitet uten for store omkostninger, vil Le-
geforeningen fortsatt prioritere intern kvalitetsutvikling framfor 
ekstern kvalitetskontroll. 

Legeforeningen mener
Intern kvalitetsutvikling bør prioriteres fremfor ekstern kva-•	
litetskontroll så lenge det ikke foreligger sikker kunnskap 
om at ekstern kvalitetskontroll bedrer allmennmedisinsk 
kvalitet 

4.1.5  Nasjonalt system for registrering av 
prosessindikatorer

Det har foregått et utviklingsarbeid for å etablere et nasjonalt sys-
tem for registrering av prosessindikatorer ved automatisk jour-
naluttrekk – SEDA-prosjektet10 (Sentrale Data fra Allmennprak-
sis). Statistisk sentralbyrå har gjennomført et prøveprosjekt som 
viste at det er mulig å generere virksomhetsdata som kan brukes 
i «bottom-up»- prosesser med lokal tilbakemelding på aktivitets-
data kombinert med produksjon av nasjonale styringsdata. Det 
er avgjørende å få inn data fra allmennmedisinsk praksis for læ-
ring og for å utvikle kvalitetsarbeidet. Helse- og omsorgsdeparte-
mentet har for tiden saken til vurdering. Legeforeningen mener 
at et nasjonalt Senter for allmennmedisinsk kvalitet (SAK) må 
etableres for å drifte et nasjonalt kvalitetssystem.

Legeforeningen mener
Nasjonale aktivitets- og prosessindikatordata bør høstes som •	
en gevinst av systematisk lokalt kvalitetsarbeid basert på 
elektronisk uttrekk av pasientjournaldata 
Senter for allmennmedisinsk kvalitet (SAK) må etableres for •	
å drifte et nasjonalt kvalitetssystem.

4.2 Styrking av ledelse i allmennlegepraksis 
Ledelse er en viktig del av det å være allmennlege. Ledelse inngår 
som et viktig element i å skape gode løp for pasientene og få 
fastlegevirksomheter, som kompetanse- og servicebedrifter, til å 
funksjonere optimalt i forhold til kjerneoppgavene. 

Ledelse av legekontor skiller seg lite fra ledelse av andre små 
kompetansebedrifter. Formelle strukturer som f.eks. medarbei-
dersamtaler og regelmessige samarbeidsmøter der alle legene og 
ansatte er med, er viktige for bedriftskulturen. Andre systemer 
for intern utvikling bør også tas i bruk i fastlegepraksiser.

Prosessen med å lage kvalitetssystemer for legekontoret er ut-
fordrende og viktig (se kapittel 3). Alle ansatte bør trekkes inn i 
arbeidet og gjøre deler av arbeidet med å lage systemet og vedli-
keholde det. En viktig lederoppgave i en kunnskapsbedrift er å 
bidra til - og legge til rette for - kollegers og ansattes kontinuer-
lige videre- og etterutdanning.

Noen viktige ledelsesutfordringer for et fastlegesenter bør om-
tales spesielt:

a. Fastlegesenteret skal ha en bevisst prioritering av sitt til-
bud til pasientene, og organisere driften slik at prioriterte 
pasienter får den hjelpen de trenger
I allmennlegens virke ligger alltid et prioriteringsansvar. Hun/
han må fordele sin egen arbeidskapasitet som en ressurs, slik at 
populasjonens behov for legetjenester totalt sett blir best mulig 
dekket. For å oppnå dette må legen styre virksomheten ut fra 
andre kriterier enn til enhver tid å svare på etterspørsel. Pasien-
tene må være trygge på at legens prioriteringer er begrunnet ut 
fra faglige og verdimessige hensyn og ikke for eksempel ut fra 
økonomiske hensyn eller ut fra hvem som roper høyest. Legenes 
holdninger og de retningslinjer legene har gitt medarbeiderne 
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å arbeide etter, skal i det daglige styre tilgangen til tjenester. På 
dette nivået må legekontoret ha et bevisst forhold til hvordan 
man prioriterer pasienter. Tilgjengelighetsbegrensninger for 
kontakt per telefon, er et meget dårlig verktøy fordi det avviser 
blindt.

b. Fastlegesenteret skal ha kvalitetssystem med rutiner for 
avvikshåndtering
Rutiner for avvikshåndtering må omfatte alle deler av legekonto-
rets virksomhet, ikke bare de arbeidsoppgavene som legen utfø-
rer selv. Etablering av slike rutiner er et klart ledelsesansvar.

c. Fastlegesenteret skal framstå som en tilgjengelig, troverdig 
og pålitelig aktør i helsetjenesten
God tilgjengelighet for førstekontakt, for at pasienten skal få pre-
sentert problemet, er helt essensielt, bl.a. for å oppdage nyopp-
stått sykdom tidlig. Prioritering kan fra legens side ikke begynne 
før pasienten har fått kontakt og presentert problemet. Legekon-
toret må forholde seg til underforbrukerne ved å presentere seg 
og gjøre seg særlig tilgjengelig for disse. Det kan være pasienter 
med mindre synlige behov: eldre, unge, psykisk syke, kronisk 
syke, terminalt syke og døende, fattige eller ressurssvake, som 
ikke selv ber om hjelp. Fastlegen er, og skal være, et reelt lavter-
skeltilbud for alle med behov for helsetjenester, enten disse skal 
leveres av fastlegen selv, av hennes/hans medarbeidere, eller ved 
at fastlegen formidler kontakt til andre ledd i helsetjenesten.

d. Fastlegesenteret må fastsette kvalitetsmål og ha system for 
å monitorere måloppnåelse
Når legene selv, medarbeidere eller pasienter opplever kvalitets-
problemer, må dette møtes med aktive tiltak. 

e. Fastlegesenteret må bruke og utvikle samlet kompetanse, 
samt bidra til at hver lege og medarbeider får utvikle seg pro-
fesjonelt 
Som for andre kunnskapsbedrifter vil kompetanseutvikling sam-
let og for hver medarbeider for seg, være av vesentlig betydning 
for kvaliteten av tilbudet som gis, og for tilfredshet og stabilitet 
i staben

4.3 Forskning
Allmennmedisin er et ungt akademisk fag. Det første norske pro-
fessoratet i allmennmedisin ble etablert i 1968 ved Universitetet 
i Oslo, finansiert av Legeforeningen. Institutt for allmennmedi-
sin i Bergen ble opprettet i 1972, Institutt for samfunnsmedisin 
i Tromsø 1973 og i Trondheim 1975. De allmennmedisinske 
universitetsmiljøene er nå organisert som egne fagseksjoner/
faggrupper lagt til større instituttgrupper sammen med de sam-
funnsmedisinske fagene. Allmennmedisin er et klinisk hovedfag 
ved legeutdanningen på alle fire fakulteter i Norge.

4.3.1  Allmennmedisinske forskningsenheter og All-
mennmedisinsk forskningsfond

I 2006 ble det etablert fire allmennmedisinske forskningsenhe-
ter, ett knyttet til hvert institutt. I tillegg til det gis de midler 
til allmennmedisinsk forskning gjennom Legeforeningens fond: 

Allmennpraktikerstipend og Allmennmedisinsk forskningsfond 
(det siste etablert i 2007).
I tillegg til dette foregår det allmennmedisinsk forskning ved 
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin i Bergen og 
Nasjonalt senter for distriktsmedisin i Tromsø, foruten noen sa-
telitter fra universitetene som Hallingforsk og Arendalmiljøet.

Legeforeningen mener
Allmennmedisinsk forskning må styrkes betydelig på nær •	
sagt alle områder av faget, herunder forståelse av medisinsk 
uforklarte lidelser (eks kronisk utmattelsessyndrom, el-over-
følsomhet), samt hvordan allmennlegen best bør møte slike 
problemstillinger.
For å understøtte dette, bør Allmennpraktikerstipend, All-•	
mennmedisinske institutter/seksjoner, Allmennmedisinske 
forskningsenheter og Allmennmedisinsk forskningsfond vi-
dereutvikles på en gjensidig balansert måte
Det er nødvendig med stimuleringstiltak som gjør at flere •	
allmennleger blir forskere på heltid og deltid. 

4.3.2 Dagens satsning på forskning 
Det samlede antall av allmennleger som er registrert med dok-
torgrad i 2008 er 86 leger. Det tilsvarer i underkant av 2 % av 
antallet allmennleger. 

Sammenliknet med forskningsaktiviteten i spesialisthelsetjenes-
ten, er det bevilget lite midler til forskning i norsk allmennme-
disin. Statssekretær Dagfinn Sundsbø i Helse- og omsorgsde-
partementet sier i Dagens Næringsliv 18.7. 2008 om forskning 
i helseforetakene at «nasjonale målinger av ressurser brukt til 
forskning i helseforetakene, viser at det i 2006 ble brukt ca 1,5 
milliarder ved norske sykehus. I tillegg bruker helseforetakene 
midler fra sin basisbevilgning til medisinsk og helsefaglig fors-
kning». Sundsbø sier videre at «det har vært en satsing på klinisk 
forskning i helseforetakene de siste seks årene. Dette har vært 
understøttet av et eget øremerket – og delvis resultatbasert – til-
skudd til forskning. I 2008 var dette tilskuddet på 428 mill».

I tillegg til dette kommer ca. 1,4 mrd årlig gjennom Kunnskaps-
departementet til de medisinske fakulteter, hvor sykehusfag er 
helt dominerende. Summen av forskningsmidler til spesialisthel-
setjenesten og deres fagområder beløper seg til ca. 3 milliarder 
kroner årlig.

Til sammenlikning ble det i 2008 gjennom de strukturer som er 
nevnt ovenfor, ca. 30 mill til forskning i allmennmedisin. Det 
utgjør ca. 1 % av det beløp som går til forskning innenfor spe-
sialisthelsetjenesten og deres fagområder.

Denne store dominansen av forskning og kunnskapsproduksjon 
innen spesialisthelsetjenesten, har ført til at den kunnskap allmenn-
medisinen er satt til å forvalte, ofte er skapt på sykehus og i fors-
kningsmiljøer langt fra fastlegens verden. Dette har skapt behov for 
faglig diskusjon, utvikling og teoriutvikling på allmennmedisinens 
premisser. Norsk allmennmedisin ligger på tross av begrensede fors-
kningsmidler, langt fremme internasjonalt i dette arbeidet. 
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4.3.3 Forskning for å møte nye behov
Dagens folkesykdommer stiller nye faglige krav til helsetjenesten. 
Psykisk lidelse, KOLS, fedme og medisinsk uforklarte lidelser 
(MUPS) er eksempler på tilstander med betydelig lidelsestrykk 
der tradisjonelle medisinske forståelses- og løsningsmodeller 
kommer til kort. Samtidig gir nye og sammensatte lidelser som 
kronisk utmattelsessyndrom og el-overfølsomhet store utfor-
dringer. Ny forståelse og mer hensiktsmessige handlingsstrate-
gier må utvikles og baseres på relevant forskning. 

Mange etablerte strategier for forebygging, behandling og til-
friskning utnytter pasientens egne krefter for lite, slik at helse-
tjenesten bidrar til medikalisering i stedet for mestring og selv-
stendighet. Når allmennlegen iverksetter livsstilsintervensjon 
eller skal følge opp pasienter fra marginaliserte grupper, er det 
en vesentlig kvalitet på tjenestene at tyngdepunktet legges på 
mestring, og at man unngår å etablere en skyldfølelse hos pasi-
enten. Generalistfokus og helhetsperspektiv er nødvendige for-
utsetninger for tjenester av god kvalitet. 

Det er et betydelig behov for forskning i allmennmedisin slik 
at det gis et bedre grunnlag for valg av behandlingstiltak som 
virker i den mangfoldige populasjonen allmennlegen er satt til 
å forvalte. Kunnskapsgrunnlaget for allmennlegene bør i størst 
mulig grad baseres på forskning på allmennmedisinens premis-
ser, herunder forskning på hvilke deler av sykehusforskningens 
resultater som er anvendbare på en allmennmedisinsk pasient-
populasjon. 

Allmennmedisinen er også den beste arena for å studere de sam-
lede konsekvensene av økt fokus på risikointervensjon.

Det forutsetter en kraftig økning i satsningen på allmennmedi-
sinsk forskning. 

Mange steder brukes betegnelsen «det medisinske» hovedsakelig 
om de naturvitenskapelige og teknologiske tilnærmingene som 
kjennetegner avansert sykehusmedisin. Dette kalles også «bio-
medisin». 

Denne mekaniske forståelsesrammen for legevirksomhet under-
støttes ofte av pasienter, myndigheter og massemedia; fordi vi 
lever i en kultur som over generasjoner har lært av medisinen 
hvordan man skal tenke og hva man skal etterspørre. Biomedi-
sinsk kompetanse er definitivt avgjørende for kvaliteten på le-
gearbeid, også i allmennmedisinen. 

Den er imidlertid ikke tilstrekkelig i seg selv. Andre svært 
viktige medisinske kompetanser risikerer da å svekkes i legers 
undervisning og utdanning, og i det faglige repertoar.

«Helse» er et sentralt begrep, både fordi folk henvender seg til 
legen med helseproblemer uten å ha sykdom, og fordi målet for 
god medisin er å styrke pasientens helse, også når han eller hun 
må leve med varig sykdom eller funksjonstap. Helsebegrepet er i 
medisinen lite påaktet og teoretisert, og anvendes gjerne snevert 
om kroppslig funksjonsevne og fravær av sykdom. 

Det er imidlertid rimelig å betrakte helse som en mer overordnet 
og helhetlig dimensjon ved tilværelsen, delvis uavhengig av syk-
dom. I en norsk undersøkelse fra 1995 var det således 43 prosent 
av de spurte som anga at de hadde sykdom eller lidelse av varig 
natur, men hele 71 % av disse sa samtidig at de hadde god eller 
meget god helse 10.

4.4  Utdanning – Økt behov for spesialister  
i allmennmedisin

Det er i dag ca. 4 000 fastleger i Norge. Det har vært mangelfull 
vekst i allmennlegetjenesten gjennom flere år, og det er beregnet 
et allmennlegeunderskudd i forhold til oppgavetilfanget på om 
lag 2 000 allmennleger. Flere aktører har kommet frem til tall i 
samme størrelsesorden. 

Bare 56 % av fastlegene er i dag spesialister i allmennmedisin. 
Legeforeningen har vedtatt å arbeide for at det skal bli obligato-
risk å være spesialist i allmennmedisin for å arbeide selvstendig 
som allmennlege i Norge.

De siste årene er det godkjent ca. 150 -200 spesialister i allmenn-
medisin per år. 
For å oppnå nødvendig økning i antall spesialister, må utdan-
ningskapasiteten i allmennmedisin sannsynligvis økes til an-
slagsvis 450-600 nye spesialister i allmennmedisin per år, altså 
en tredobling. Dette krever at man særlig øker veiledningskapa-
siteten i allmennmedisin, og rekrutterer og utdanner veiledere i 
allmennmedisin i mye større omfang enn tidligere (Vedlegg 1).

Legeforeningen mener
Det må utarbeides strukturerte opplegg for spesialistutdannin-•	
gen, og det må utformes et regelverk for obligatorisk spesialist-
utdanning i allmennmedisin Det må stilles krav om å være 
spesialist i allmennmedisin for å arbeide selvstendig som all-
mennlege i Norge. Inntil legen er ferdig spesialist i allmennme-
disin, skal legen ha selvstendige konsultasjoner og selvstendig 
refusjonsrett, men ha tilgang til veiledning av spesialist i faget, 
på liknende måte som leger i spesialisering på sykehus 
Utdanningskapasiteten i allmennmedisin må økes kraftig •	
slik at man på sikt kan utdanne ca. 500 nye spesialister i all-
mennmedisin per år. Dette krever at man særlig øker veiled-
ningskapasiteten i allmennmedisin, og rekrutterer og ut-
danner veiledere i allmennmedisin i mye større omfang enn 
tidligere
Alle som starter i en fastlegepraksis – uavhengig av om man •	
er vikar, selvstendig næringsdrivende eller fastlønnet - bør 
gå inn i et utdanningsløp. Dette vil samsvare med utdan-
ning i sykehusspesialitetene – og virke rekrutterende på 
unge leger
Det bør opprettes utdanningshjemler i allmennmedisin slik •	
som det er i andre spesialiteter. Leger i spesialistutdanning 
bør kunne velge mellom fast lønn, eller om de skal arbeide i 
forhold til normaltariffen slik som fastlegene forøvrig 
Det må tilbys fleksible ordninger i forhold til deltidsarbeid, •	
delelister, og muligheten for å kombinere fastlegearbeid 
med forskning
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4.4.1  Flere veier inn i faget for unge leger
Unge leger som skal velge spesialistutdanning, er ofte i etable-
ringsfasen i forhold til å ha familie og bolig, og vil være opptatt 
av faglig og økonomisk trygghet. I denne livsfasen vil noen vegre 
seg for økonomiske investeringer og for å påta seg arbeidsgiver-
ansvar og langvarige forpliktelser som fastlege og selvstendig næ-
ringsdrivende.

Det er i dag ikke mange ledige hjemler. Mangelfull vekst for-
klares derfor av at kommunene ikke har opprettet nok fastlege-
hjemler. Ut fra arbeidsmengden til allmennlegene bør gjennom-
snittlig listelengde gå ned i fremtiden, og det må opprettes nye 
fastlegehjemler i alle kommuner.

Mange vil også ønske fleksible ordninger i forhold til arbeidstid 
og vaktbelastning, som kan gjøre det mulig å kombinere arbeid 
og familieliv på en bedre måte enn tidligere generasjoner. 

I forarbeidene til fastlegeordningen ble følgende lagt til grunn: 
«Den mest kritiske faktoren er tilstrekkelig tilgang på leger til 
primærhelsetjenesten generelt. Det vil ta tid før legemarkedet 
er tilfredsstillende i balanse». Kapasiteten må økes i takt med 
pålegg om nye oppgaver, styrkede pasientrettigheter, økt akti-
vitet i spesialisthelsetjenesten og stadig nye oppgaver knyttet til 
administrasjon og kontroll. 

Det må videre planlegges for den demografiske utvikling med 
økende antall eldre og kronisk syke. Økt innslag av fremmed-
språklige og nye «sykdomstilstander» fører til økt kompleksi-
tet og behov for økt kapasitet. Økt velstand fører også til økte 
forventninger til legetjenesten fra befolkningen når det gjelder 
tilgjengelighet og service, noe som får betydning for hvordan 
allmennlegene må innrette sin virksomhet, med bruk av hjel-
pepersonell, åpningstid mv. Økt etterspørsel etter legetjenester 
fra andre, som arbeidsgivere (IA), må også tas med i dette per-
spektivet. 

Legeforeningen har i over 30 år utarbeidet fremskrivninger for 
legearbeidsmarkedet som del av et samarbeid mellom de nordis-
ke legeforeningene, den såkalte SNAPS-gruppen (SamNordisk 
Arbeidsgruppe for Prognose- og Spesialistutdanningsspørsmål). 
Fremskrivningene har vist seg å være meget treffsikre mht beskri-
velse av den fremtidige tilgangen på yrkesaktive leger. Legefore-
ningen har kombinert den siste av disse fremskrivningene med 
en fremskrivning spesielt for leger i kommunehelsetjenesten.

Vi legger til grunn at det per 2009 er ca. 4 500 leger i kommune-
helsetjenesten ekskl. turnusleger. Tallet er basert på Legeforenin-
gens medlemsregister. Statistisk sentralbyrå har i siste statistikk 
(tall per 2007) bare ca. 4 000 årsverk av leger i kommunehelset-
jenesten ekskl. turnusleger. 

Legeforeningen ser på behovet for legestillinger i kommunehel-
setjenesten i et tiårsperspektiv, dvs. frem mot 2020. Nødvendig 
tilvekst av leger i kommunehelsetjenesten anslås til ca. 2 200. 
Vi betrakter dette som et nettotall, dvs. at det i tillegg må være 

en vekst som minst kompenserer for pensjonsavgangen av leger 
i kommunehelsetjenesten, ev også annen type avgang (Se ved-
legg1). 

Rekruttering av 2200 nye allmennleger innenfor en tidsramme 
på ti år forutsetter en høyere utdanningstakt av spesialister enn 
dagens nivå. Gjennomsnittlig antall nye spesialistgodkjenninger 
i allmennmedisin ekskl. konverteringer fra EU/EØS er 109 per 
år i årene 2002- 08 (eller 112 i årene 1997-2008). Dette tilsva-
rer omtrent antallet spesialister i allmennmedisin godkjent disse 
årene som arbeider som leger i kommunehelsetjenesten ifølge 
Legeforeningens medlemsregister. Ca. 56 % av fastlegene er spe-
sialister i allmennmedisin. Legeforeningen arbeider for at det 
skal bli obligatorisk å være spesialist i allmennmedisin eller være 
under utdanning i spesialiteten allmennmedisin, for å arbeide 
selvstendig som allmennlege i Norge. 

Spesialistutdanningen i allmennmedisin er i hovedreglen fire år i 
allmennpraksis og ett års sykehustjeneste samt toårig gruppevei-
ledning, i tillegg til krav om diverse kurs/læringselementer. Syke-
hustjenesten forutsetter et samarbeid med de regionale helsefor-
etakene, og skal man systematisk øke utdanningskapasiteten må 
det ved sykehusene settes av et definert antall utdanningshjemler 
for allmennleger. Allerede i dag er dette en flaskehals i utdan-
ningen av allmennleger. Som følge av at utdanningskapasiteten 
må økes, kreves samtidig en økning i veiledningskapasiteten i 
allmennmedisin. Gruppebasert veiledning er svært sentral i spe-
sialistutdanningen.

Hovedprinsippet må være at alle som starter i en fastlegepraksis 
– uavhengig av om man er vikar, selvstendig næringsdrivende el-
ler fastlønnet, bør gå inn i et utdanningsløp. Dette vil samsvare 
med utdanning i sykehusspesialitetene – og virke rekrutterende 
på unge leger.

Mange leger starter som vikarer i en praksis. Det er behov 
for vikarer som dekker opp når de øvrige leger har nødvendige 
permisjoner, f.eks. svangerskap, utdanning, forskning eller ved 
sykefravær. Det er viktig med forutsigbarhet og faglig og økono-
misk trygghet. Vikariater er en viktig vei inn i fastlegeordningen 
for unge leger. Vikarer må derfor ha reelle og tilrettelagte mulig-
heter for å spesialisere seg i allmennmedisin. På samme måte ser 
vi for oss behovet for å kunne etablere delelister som kan sikre at 
de eldre legene kan arbeide lengre i sin virksomhet, også utover 
67 år. 

Det bør opprettes utdanningshjemler der det er mulig å oppnå 
et godt læringsmiljø. I all hovedsak vil dette være i robuste all-
mennmedisinske miljøer. Videre er det også ønskelig å kunne 
ha fleksibilitet mht. deltidsarbeid, delelister med erfaren fastlege 
og mulighet for å kombinere fastlegearbeid med forskning. Med 
den skisserte økningen av allmennleger vil rekruttering til null-
lister bli en utfordring.

Det knytter seg usikkerhet til de økonomiske rammebetingel-
sene for en lege som starter i en ny hjemmel uten pasienter på 
listen. Enkeltsaker viser at det er vanskelig å rekruttere til null-
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lister, og at det i flere tilfeller tar lang tid å bygge opp listen. Uten 
pasienter har legen ingen inntekt. Legen som starter sin praksis 
i et etablert legekontor vil imidlertid legge beslag på kontora-
realer, inventar og utstyr langt på vei på linje med de etablerte 
legene med fulle lister. Dette skaper utfordringer mht kostnads-
dekning 

Man er helt avhengig av rekruttering i den varslede oppdimen-
sjoneringen av legetjenesten i kommunene. Det er derfor nød-
vendig med økonomiske virkemidler for å gi større grad av for-
utsigbarhet i etableringsfasen.

Legeforeningen mener
Det bør opprettes utdanningshjemler der det er mulig å •	
oppnå et godt læringsmiljø
Det bør være fleksibilitet med hensyn på deltidsstillinger, •	
delelister med erfaren fastlege, og mulighet for å kombinere 
fastlegearbeid med forskning
Det må brukes økonomiske virkemidler for å gi større grad •	
av forutsigbarhet i etableringsfasen for fastleger i nye 
hjemler

4.4.2  Obligatorisk spesialistutdanning i 
allmennmedisin

Legeforeningen har vedtatt å arbeide for at det skal bli obligato-
risk å være spesialist i allmennmedisin for å arbeide selvstendig 
som allmennlege i Norge. Dette vil innebære en normalisering 
av spesialiteten i allmennmedisin på linje med de øvrige spesia-
litetene. 

Inntil legen er ferdig spesialist i allmennmedisin, skal legen ha 
selvstendige konsultasjoner og selvstendig refusjonsrett, men ha 
tilgang til veiledning av spesialist i faget, på liknende måte som 
leger i spesialisering på sykehus. Det bør oppnevnes en fast vei-
leder for legen under spesialisering i allmennmedisin, og veileder 
og lege i spesialistutdanning skal sammen utarbeide en utdan-
ningsplan for spesialiseringen. 

Når dette blir vedtatt, må det settes en dato for når de nye regle-
ne trer i kraft, og alle som begynner som allmennleger/fastleger 
etter denne datoen må samtidig starte sin spesialistutdanning.

Legeforeningen mener
Det må utformes et regelverk for obligatorisk spesialistut-•	
danning i allmennmedisin. Dette forutsetter et system hvor 
man melder seg på til spesialistutdanning, og at man får 
oppnevnt veileder
Antall veiledere i allmennmedisin, både individuelle og •	
gruppeveiledere, må økes. Spesialistgodkjenning må fornyes 
hvert femte år, slik som reglene er i dag

4.4.3 Utdanningshjemler 
Det har i mange år vært påpekt at det er behov for utdannings-
hjemler i allmennmedisin. 

Ideen vokste i første rekke fram på bakgrunn av den alvorlige 
rekrutteringssvikten i primærlegetjenesten under siste halvdel av 

1990-årene. Mange leger har valgt andre fagområder fordi de pe-
dagogiske og økonomiske rammene rundt spesialistutdanningen i 
allmennmedisin ikke er gode nok. Skal en stor nok andel av de ny-
utdannede legene velge primærhelsetjenesten som sitt arbeidsfelt, 
er det avgjørende at det finnes strukturer som tar imot dem. Vi 
må ha et system som gjør det enkelt å gå inn i førstelinjetjenesten, 
som gjør det attraktivt å bli der og som sikrer en høy faglig stan-
dard og effektiv utnyttelse av ressurser og kompetanse. 

Strukturert utdanning i allmennmedisin vil føre til økt interesse 
for faget blant unge leger, og eldre leger vil trolig inspireres til å 
påta seg rollen som veileder i allmennmedisin. Det siste er helt 
nødvendig dersom det økende antall nye kolleger skal kunne få 
et faglig forsvarlig utdanningstilbud. 

Utdanningshjemler kan tenkes kombinert med delelister for le-
gen i spesialisering og etableringstilskudd til nyopprettede null-
lister hvis vi samlet sett skal oppnå en tilstrekkelig rekruttering. 

Legen i spesialisering kan arbeide med pasientene til fastlegene 
på kontoret, ev. på kontorets fellesliste hvis en slik finnes. Legen 
i spesialisering kan også overta en ledig liste, som ikke bør være 
for stor. Leger i spesialisering bør kunne velge mellom fast lønn, 
eller om de skal arbeide i forhold til normaltariffen slik som fast-
legene forøvrig. 

Veileder skal sørge for at legen i spesialisering får et utdannings-
tilbud og yrkeserfaring etter gjeldende retningslinjer. Veileder 
skal sammen med legen i spesialisering utarbeide en utdannings-
plan over veien fram til spesialistgodkjenningen. Planen skal 
inneholde konkrete læringsmål og delmål. 

Veileder skal på bakgrunn av lege i spesialisering sin plan og egen 
veiledning, sikre at legen i spesialisering innehar tilstrekkelig teo-
retisk kunnskap og behersker kommunikative, diagnostiske, te-
rapeutiske og praktiske ferdigheter. Veileder skal likeledes sikre 
at legen i spesialisering kjenner til administrative og juridiske 
sider ved det å drive praksis og at hun/han lærer å samarbeide 
med andre instanser.

4.4.4 Hvilken opplæring trenger veileder?
Hovedmålet for veiledningen er at legen i spesialisering skal full-
føre spesialiteten i allmennmedisin. Selvstyrt læring er et viktig 
prinsipp i denne sammenheng. Utgangspunktet for dette er vår 
viten om at effektiv og relevant læring innebærer refleksjon og 
aktivitet basert på materiale fra egen praksis. 

Veilederen forutsettes å legge til rette for løpende evaluering av 
den faglige virksomheten i praksisen. Veilederen skal dessuten 
legge forholdene til rette for at legen i spesialisering deltar i 
nødvendige aktiviteter i forbindelse med spesialiseringen, bl.a. 
smågruppevirksomhet. Individuell veiledning vil være en annen 
type veiledning enn veiledning av videreutdanningsgrupper. En 
del av veilederne vil imidlertid ha gjennomgått opplæring som 
veiledere av videreutdanningsgrupper i allmennmedisin, og de 
to utdanningsoppleggene bør da kunne samordnes. 
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4.4.5 Hvor bør utdanningshjemler opprettes?
For å sikre god veiledning bør utdanningshjemler bare opprettes 
på steder med vitale allmennmedisinske miljøet, slik at man må 
unngå de distriktene hvor det er rekrutteringssvikt i allmennle-
getjenesten.
 Den vanligste årsaken til lokale rekrutteringsproblemer er 
dårlig organisert legevakt med en høy vakthyppighet. Hvis 
legen i spesialisering settes inn i slike vaktordninger, vil det 
kunne redusere utbyttet av utdanningen og dertil føre til at en 
betydelig andel av legen i spesialisering hopper av etter kort tid. 

Det bør ikke forhindre at kommuner som ved hjelp av adekvate 
rekrutteringsvirkemidler får etablert et vitalt allmennmedisinsk 
miljø, også får anledning til å opprette utdanningshjemmel. 
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55  Offentlig legearbeid – forebyggende 
helsearbeid

5.1  Grupperettet arbeid – forbyggende 
helsearbeid

Forebyggende og helsefremmende arbeid innebærer å styrke det 
som bidrar til bedre helse og svekke det som medfører helserisi-
ko. Befolkningens helse påvirkes ofte av strukturelle forhold som 
ligger utenfor helsesektoren. En bedre helse for befolkningen må 
derfor integrere mange sektorer og bygge på en sterk lokal og 
demokratisk forankring. 

Fastlegene gir pasienter viktig veiledning om tobakksforebyg-
ging, kosthold, fysisk aktivitet og rusmiddelproblemer. Forebyg-
gende helsearbeid innebærer dog etiske utfordringer. Ønsket om 
å formidle kunnskap, endre holdninger og påvirke atferd må 
veies opp mot respekten for individets autonomi og verdighet 
og faren for sykeliggjøring. Det er nødvendig å utvikle tilbud 
i kommunene som gir befolkningen bedre muligheter til å ta 
vare på egen helse. Fastlegene bør kjenne de lokale forebyggende 
tilbudene og dele kunnskapen med sine pasienter. 

5.1.1 Offentlig ansvar
På nasjonalt nivå utøves forebyggende helsearbeid gjennom 
myndighetskrav, nasjonale strategier/handlingsplaner, og infor-
masjonskampanjer. Innenfor denne rammen kan sentrale myn-
digheter utforme sektorovergripende politikk for blant annet 
livsstilsendringer som bedrer befolkningens helse. 

Ett av de viktigste forebyggende tiltakene er å sikre at barn har 
en trygg oppvekst. Mange sektorer har virkemidler innen fore-
byggende helsearbeid for barn, eksempelvis utdanningssektoren 
og samferdselssektoren.

Det er vel kjent og godt dokumentert at for lite fysisk aktivitet, 
uheldig kosthold og stort alkoholbruk er helt sentrale risikofak-
torer for sykdom. Verdens helseorganisasjon (WHO) betegner 
fysisk inaktivitet som en global epidemi med store negative kon-
sekvenser for folks helse. I tillegg er røyking den enkeltfaktoren 
som har størst negativ betydning for helsa. Mellom 60 000 - 
70 000 mennesker i Norge er storforbrukere av alkohol. Hel-
serisikoen øker med mengden alkohol som drikkes. Det er en 
utfordring at vi er i ferd med å få en økende sosial ulikhet i helse 
i samfunnet – blant annet fordi personer med høyere inntekt 
og utdanning generelt tenderer til å velge flere av de anbefalte 
helsefremmende tiltak enn dem med lavere utdanning.

I et folkehelseperspektiv er det urovekkende at norske barn og 
unge er mindre aktive enn før. I barne- og ungdomsårene legges 
grunnlaget for livsstil og helsevaner i voksen alder. For å fore-
bygge sykdom og helseplager, arbeider Legeforeningen med å 
innføre en times kroppsøving hver dag i skolen.

 Legeforeningen mener
Strukturelle og sektorovergripende tiltak på samfunnsnivå er •	
det primære forebyggende virkemiddel på nasjonalt og lo-
kalt nivå. 
Forståelsen av behovet for utjevning av sosioøkonomiske •	
helseforskjeller gjennom systematisk satsning på tiltak i sek-

torer utenfor helsesektoren, må styrkes. 
Legeforeningen har sammen med myndighetene, et ansvar •	
for å legge til rette for at leger kan bruke sin medisinske 
kunnskap i forebyggende helsearbeid og formidle positive 
holdninger i forhold til forebygging
For å motvirke økende rusmiddelbruk og helseskader bør •	
Norge videreføre en restriktiv rusmiddelpolitikk
Et av de viktigste forebyggende tiltakene er å sikre barn en •	
trygg oppvekst og sunne levevaner

5.1.2  Styrket samfunnsmedisinsk kompetanse  
i kommunene

Den samfunnsmedisinske kompetanse er i mange kommuner 
bygget ned gjennom mange år. 

Allmennmedisin og samfunnsmedisin henger nøye sammen. 
Alle fastlegene bør ha et samfunnsmedisinsk perspektiv på hel-
hetsansvaret for pasienter på sin liste og på forholdet mellom 
grupperettet og individrettet forebygging. 

Det har i vårt land i mange år vært tradisjon for kombinerte 
allmenn- og samfunnsmedisinske stillinger. Dette er en rolle-
kombinasjon som fortsatt er utbredt i småkommuner, men som 
i større kommuner og byer er blitt mindre vanlig. Kombinerte 
funksjoner er verdifullt fordi pasientkontakt og nærhet til be-
folkningen gir kombilegen en unik bakgrunn for systemarbeid 
i offentlig forvaltning. Ordningen med noen kombileger i hver 
kommune bør derfor søkes videreutviklet.

På lokalt og regionalt nivå fremstår primærforebyggende helse-
arbeid som folkehelsearbeid. Dette arbeidet er i sin natur tverr-
faglig. Alle allmennleger har ansvar for å gjøre seg kjent med 
lokale og regionale forebyggende tiltak, slik at enkeltpasienter 
kan informeres og motiveres til å delta.

Allmennlegeutvalg (ALU) og lokalt samarbeidsutvalg (LSU) er 
nyttige arenaer for utvikling av fastlegepraksis og samarbeid og 
bør styrkes. 

På lokalt nivå er grupperettet forebyggende helsearbeid en del av 
det lokale samfunnsmedisinske arbeid. Allmennleger bør ha et 
faglig ansvar for å engasjere seg i dette arbeidet.

Legeforeningen mener
Samfunnsmedisinen i kommunene må styrkes •	
Det er nødvendig med virkemidler som stimulerer til økt •	
engasjement og samhandling om grupperettet forebyggende 
helsearbeid
Fastleger og kommunale samfunnsmedisinere må samar-•	
beide og videreutvikle felles arenaer
Ordninger med kombileger i hver kommune må stimuleres•	
Den faglige akse mellom helsemyndigheter-kommuneover-•	
lege og lokalt samarbeidsutvalg (LSU) må styrkes
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5.1.3 Fastlegens rolle i forebygging 
Inaktivitet, fedme, tobakk og rusmidler er vår tids store folke-
helseproblemer. Det er en sentral utfordring for helsetjenesten 
at de viktigste arenaene for helsefremmende og forebyggende 
arbeid ligger utenfor helsesektoren, samtidig som resultatene av 
mangelfull forebygging og helseskadelig atferd ofte havner på 
helsetjenestens bord.

Kunnskapsformidling, råd og veiledning er viktige virkemidler 
for fastlegen i det forebyggende helsearbeidet. Informasjon om 
livsstilsendring som overleveres individuelt er ofte særlig vir-
kningsfull. Det er dokumentert at livsstilstiltak rettet mot flere 
risikofaktorer samtidig (røyking, kosthold og fysisk aktivitet) er 
mer effektive enn tiltak rettet mot enkeltfaktorer. Fastlegens vei-
ledning skjer ofte gjennom mange kontakter over lang tid - til-
passet den enkeltes helse, motivasjon og muligheter.

Ved å styrke fastlegens fokus på råd og veiledning, men også 
diagnostikk og behandling, vil man kunne bidra til å redusere 
livsstilsrelaterte helseproblemer. Dette er spesielt viktig for grup-
per og individer som er særlig utsatt. Dette gjelder bl.a. rus og 
tobakksrelaterte helseplager. 

Det er nødvendig å utvikle tilbud i kommunene som gir befolk-
ningen bedre muligheter til å ta vare på egen helse. Fastlegene 
må kjenne de lokale tilbudene og dele kunnskapen med sine 
pasienter.

Moderne forebyggende medisin der hensikten er å gripe inn i 
sammensatte problemstillinger basert på en vurdering av fremti-
dig sykdomsrisiko, reiser en rekke etiske og praktiske problem-
stillinger. Store deler av befolkningen kan, om disse tiltakene 
blir fulgt opp, komme til å endre status fra friske til «risikanter». 
Mange allmennleger opplever at økt pågang fra friske personer 
som er engstelige for å være syke eller gjerne vil «testes», gjør at 
de får mindre tid til de syke.

Risikooppdagelse og -intervensjon er ikke alltid et gode. Dersom 
et tiltak ikke oppleves som relevant og realistisk, kan resultatet 
bli bekymring og avmakt hos individet. Et sterkt og selektivt 
fokus på målbare risikofaktorer kan også avlede oppmerksomhe-
ten fra mer grunnleggende forhold som på sikt kan ha større be-
tydning for vedkommendes liv og helse. I et folkehelseperspektiv 
er det entydig kjent at skal man bedre folkehelsen, så handler det 
om å flytte hele populasjonen i en positiv retning. Et overdrevent 
risikofokus og utplukking av risikanter kan undergrave dette og 
forsterke de sosiale helseforskjellene.

Når det gjelder forebygging av spesifikk sykdom, er det viktig å 
erkjenne at såkalte grenseverdier for risikointervensjon ikke er 
et uttrykk for medisinske fakta, men for konsensus basert på 
forskningsbaserte data i kombinasjon med subjektive verdivalg. 
Noen spesialiserte miljøer kan ha stor innflytelse på veivalg og 
verdivalg innen forebygging. Det er en utfordring å se helheten 
og de samfunnsmedisinske perspektivene. 

Kommersielle interesser som farmasøytisk industri, bidrar til et 
for sterkt fokus på individuelle intervensjoner og medikament-
bruk. Psykisk helse og rusavhengighet er eksempler på under-
prioriterte områder for forebygging.

Legeforeningen mener
Fastlegene bør engasjere seg enda mer i individuelt forebyg-•	
gende helsearbeid, sekundærforebygging og bidra til fagut-
viklingen på området
I det forebyggende arbeidet må man vektlegge og fremme •	
pasientens samlede ressurser og muligheter. Ved vurdering 
av spesifikk sykdomsrisiko er det viktig å ta hensyn til indi-
videts samlede situasjon, herunder sosiale og psykologiske 
forhold, livsstilsfaktorer, familiær sykdomsbelastning og 
biologiske, målbare faktorer
Fastlegene må se det som et særskilt ansvar å snakke med •	
pasientene om helsefremmende og forebyggende tiltak for 
den enkelte
Det er nødvendig å utvikle tilbud i kommunene som gir be-•	
folkningen bedre muligheter til å ta vare på egen helse. 
Fastlegene bør kjenne de lokale tilbudene og dele kunnska-
pen med sine pasienter slik at de motiveres til å delta. Noen 
ganger bør fastlegene med sin kompetanse være en integrert 
del av slike tilbud
Gode kommunale tiltak kan bidra til at forskjeller i syk-•	
domsutvikling på bakgrunn av sosiale forskjeller minskes
Å påvirke livsstil for å forebygge sykdom er en pedagogisk •	
og etisk utfordring. Utviklingen av det forebyggende og 
helsefremmende arbeidet stiller økt krav til etisk bevissthet 
lokalt og regionalt. Dette er særlig viktig med hensyn til 
screening 
Medikamentell behandling av friske i forebyggende øyemed, •	
krever særlig årvåkenhet. Det bør stilles strenge krav til do-
kumentasjon av langtidseffekter og bivirkninger for medi-
kamenter som skal brukes av friske mennesker. Problemstil-
linger knyttet opp mot bruk av mange forebyggende 
medikamenter samtidig – polyfarmasi – må gis større opp-
merksomhet enn tilfellet har vært i dag

5.2 Allmennlegevakten
En velfungerende allmennlegevakt er en sentral del av en mo-
derne primærhelsetjeneste. I løpet av 2006 hadde 15 % av be-
folkningen kontakt med legevakt, jf. NAV-rapport nr. 4, 2007. 
Samme år utførte legevaktene 1,3 mill konsultasjoner, 100 000 
sykebesøk og 400 000 andre kontakter. Med utgangspunkt i 
tallmateriale fra «Vakttårnprosjektet» (et representativt utvalg) 
er det beregnet at 2,4 % av kontaktene var såkalt «rød respons» 
(…), 17,7 % gul respons (haster) og 79,9 % grønn respons (kan 
vente til neste dag).
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Det er i dag stor variasjon når det gjelder organisering av all-
mennlegevakt. 317 (74 %) av 431 kommuner har per 1.8. 2008 
etablert legevaktordninger der to eller flere kommuner samarbei-
der. Samarbeid som omfatter to til tre kommuner er hyppigst. 
Mange kommuner går også inn for løsninger med et sentralt 
legevaktmottak som fungerer ettermiddag/kveld og helger. Le-
gevaktsentralen (telefonbetjeningsenheten) er ofte lokalisert i 
legevaktlokalet, og skal være betjent med sykepleier hele tiden.

Utviklingen i retning av interkommunalt samarbeid er ønsket 
fra helsemyndighetenes side. I statsbudsjettet for 2008 ble det 
opprettet en begrenset tilskuddsordning for etablering av inter-
kommunalt legevaktsamarbeid med legevaktstasjon der legen er 
til stede. Revidert nasjonalbudsjett for 2008 innholdt dessuten 
tilskudd til helseforetakene som skal stimulere til helhetlige be-
handlingskjeder i en desentralisert spesialisthelsetjeneste og for 
akuttfunksjonene. 

Felles akuttmottak (FAM), gjerne med samlokalisering av kom-
munal legevakt, skadestue, sykehusets akuttmottak og ambulan-
sestasjon, er også trukket frem som en løsning. Canada har for 
eksempel gjennom utvikling av FAM også sikret eksistensen for 
lokalsykehus i sine tynt befolkete områder. I Norge er det imid-
lertid store utfordringer knyttet til samlokalisering på tvers av 
forvaltningsnivåer. Den medisinskfaglige kulturen er ulik og det 
samme er finansieringsordningene. Det knytter seg derfor bety-
delig usikkerhet til hensiktsmessigheten av FAM som en gjen-
nomgående eller nasjonal modell. 

5.2.1 Fastlegenes deltakelse i vaktordningene
Til forskjell fra beredskaps- og vaktordninger på sykehus er vakt-
ordningene ved allmennlegevaktene prinsipielt uendret de siste 25 
år. På sykehusene har det funnet sted en betydelig oppsplitting og 
utvidelse av ulike vaktordninger. Primærvaktskiktet består av leger 
i utdanningshjemler. Det har vært en betydelig oppgradering av 
utstyr og bemanning ved ambulansetjenesten. Tilsvarende opp-
gradering er ikke skjedd ved allmennlegevaktene.

Ca. halvparten av fastlegene deltar i legevaktordningen. Kvinner 
og eldre fastleger (> 50 år) deltar i mindre grad. Gjennomsnitt-

lig alder for å slutte i legevakt er 50 år. Det bør ikke betraktes 
som et problem, men som et mål at eldre allmennleger ikke går 
i primærvaktsjiktet. De eldre allmennlegenes kompetanse i le-
gevaktarbeidet burde fortsatt kunne utnyttes ved et system for 
bakvakt på linje med det legene i sykehus har.

Ved interkommunale legevaktbaser i store distrikter skal lokale 
bakvaktordninger i kommuner med lang avstand til legevakten 
sørge for kortere avstand mellom pasient og lege når det haster. 
Mange, men langt fra alle, legevakter er etablert i en fysisk vakt-
base med laboratorium og eget rom for skadebehandling. Hvert 
fylke er forutsatt å ha en legevakt med spesialfunksjon som over-
grepsmottak. Bare halvparten av vakthavende leger bruker det 
pålagte helseradionettet fast. Det er ofte manglende oppfølging 
av forskrift om internkontroll og forskrift om akuttmedisin fra 
kommunens side. 

5.2.2  Forholdet mellom allmennlegevakt og 
ambulansetjenesten 

Siden 1960-tallet har ambulansetjenesten utviklet seg fra en ren 
transportfunksjon til helsefag. Det er innført krav om autorisa-
sjon av ambulansearbeidere slik at av 3 137 årsverk i ambulanse-
tjenesten i 2006, var det 2 027 med fagbrev11. Ambulansearbei-
derne har i dag høy teknisk ferdighet på å utføre standardiserte 
prosedyrer i en del akuttmedisinske situasjoner. De får ofte en 
mengdetrening i disse prosedyrene som allmennlegene sjelden 
kan oppnå. Legevaktlegen blir i avtagende grad varslet eller in-
kludert ved ambulansens utrykninger. Både Traumeutvalget (de-
sember 2006) og Helse- og omsorgsdepartementets utvalg som 
utredet akuttfunksjoner ved lokalsykehus (april 2007), konklu-
derte imidlertid med at allmennlegene skal være den primære 
legeressurs i den prehospitale akuttmedisinske kjede. 

Legevaktlegen skal i akuttmedisinske situasjoner sørge for vurde-
ring, diagnostisering og iverksetting av tiltak. Dette er en bred-
dekompetanse ambulansearbeiderne ikke har. Vi ser at AMK og 
ambulansearbeidere har en klar tendens til å overvurdere haste-
grad. Tall fra Austevoll kommune i 2005 – 0712 viser at legen 
vurderte rød respons fra AMK som reell rød respons i 62 % av 
tilfellene (og som gul i 38 % av tilfellene). Dette viser at en kla-
rere involvering av primærlegene kan føre til riktigere og mindre 
bruk av mer kostbare spesialisthelsetjenesteressurser. 

5.2.3 Fremtidens allmennlegevakt
Dagens legevakttjeneste er preget av alt for stor innholdsmessig 
variasjon. Det er behov for tiltak som bidrar til at befolkningen 
tilbys en legevakttjeneste av høy kvalitet uansett hvor i landet 
man bor. Legevakten skal være et trygt, bærekraftig og oversikt-
lig tilbud utenfor spesialisthelsetjenesten, men i god samhand-
ling med denne. Legevakten må derfor ha en minstestandard i 
forhold til:

Størrelse, slik at kontinuitet og tilgang på ressurser sikres •	
over tid
Lokaler og utstyr som blant annet omfatter kommunika-•	
sjonssystemer, laboratorier og laboratorieutstyr (NOKLUS), 
journalsystemer og legebil med sjåfør

Boks 4 
Historisk tilbakeblikk 
Under distriktslegeordningen var beredskap en del av tje-
nestepliktene for distriktslegen, og de privatpraktiserende 
leger deltok oftest i en kollegial vaktturnus. Mot slutten 
av 1970-tallet kom de første stasjonære legevakter utenom 
våre største byer. KS og Legeforeningen etablerte en av-
tale om legevakt i 1981, før det i 1984 ble innført krav til 
kommunen om å sørge for legevakttjeneste.
Kilde: Lov om kommunehelsetjenesten § 1.3 punkt 5- 5
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Kompetent personell med krav til kompetanseutvikling. •	
Etisk kompetanse og språkforståelse må inngå som 
kompetansevilkår
Leger i spesialisering skal bare ha vakt med spesialist i all-•	
mennmedisin som bakvakt 
Samhandlingsrutiner både internt i legevakten, med øvrig •	
personell i primærhelsetjenesten og med spesialisthelsetje-
nesten. I dette blir kontinuerlig bruk av nødnett og regel-
messige øvelser en viktig del
Internkontroll der rapportering og behandling av avvik •	
inngår
Avtaler med avklaring av forholdet mellom samhandlende •	
kommuner og helseforetaket
Arbeidsavtaler med stillingsbeskrivelser og •	
stillingskontrakter
Tryggingstiltak og forsikringsordninger for alt personell•	
Krisesituasjoner som epidemier, større ulykker, naturkata-•	
strofer og liknende der legevakten utgjør en sentral del av 
kommunenes beredskapsplaner

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin (Nklm) har 
utarbeidet et forslag til nasjonal handlingsplan for legevakt («.....
er hjelpa nærmast!») som i stor grad samsvarer med det legefore-
ningen mener må til for å få til det nødvendig løftet i allmenn-
legevakt. Potensialet som ligger i en allmennlegevakt med høy 
tilgjengelighet, tillit og nytte for befolkningen og svært høy kost-
nytte for samfunnet og den samlede helsetjenesten, er grundig 
drøftet og dokumentert i rapporten. 

Legevakten skal sikre at når noen søker helsetjenesten for akutt-
medisinsk hjelp, skal de få undersøkelse og behandling av lege 
når dette er nødvendig. Den som mottar henvendelser til lege-
vaktsentralen/mottaket skal være faglig kvalifisert til å klassifi-
sere og prioritere alle kontakter, eventuelt etter drøfting med 
vakthavende lege. I felles akuttmottak må det utarbeides klare 
samarbeidsavtaler som blant annet sikrer allmennlegens sorte-
rerfunksjon.

Den økende andel kronisk syke vil sannsynligvis føre til økt et-
terspørsel av tjenester fra legevakten. I et slikt perspektiv kan det 
mange steder være riktig å inkludere hjemmebaserte omsorgs-
tjenester og sykehjem som deler av akuttorienterte døgnbaserte 
helsetjenester. Flere kommuner har allerede inkludert disse tje-
nestene. 

Legeforeningen anbefaler at spesialitet i allmennmedisin skal bli 
et vilkår for å drive selvstendig fastlegepraksis og at allmennle-
gevakt inngår som ledd i utdanningen. Legevaktene bør således 
bemannes med allmennleger. Allmennlegevakt bør ledes av spe-
sialist i allmennmedisin i tilstrekkelig stor stillingsbrøk i inntil 
full stilling. Slik tjeneste må gi uttelling for fornyelse av spesiali-
tet i allmennmedisin.

5.2.4 Kostnad for fremtidens legevakt
Kravene til en minste standard og størrelse gjør at det totalt vil 
være tale om 50–80 interkommunale legevakter på sikt. Tar en 

utgangspunkt i driftsbudsjettene for Oslo legevakt med drifts-
budsjett med 250 mill. kroner årlig, Bergen legevakt med ca. 
100 mill. kroner og Nordhordland med 10 mill. kroner, bør en 
kalkyle på landsbasis for drift og fast personell være ca. 2 mil-
liarder kroner. Hertil kommer så honorar/lønn til leger, og til 
eventuelt fratrekk innkrevde egenandeler.

Legevakten er sammen med ambulansetjenesten de viktigste led-
dene i den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus. Kostnadene 
til ambulansetjeneste varierer sterkt i de ulike helseforetak fra 
rundt 2,5 % på Østlandet til over 7 % i Helse Nord. En gjen-
nomsnittlig kostnad på 4 % av helseforetakenes totalkostnad på 
85 mrd. kroner tilsvarer 3,4 milliarder som beregnet kostnad til 
ambulansetjenesten i Norge. I dette perspektivet kan fremtidens 
legevakt knapt sies å være kostbar, særlig med tanke på det store 
antall oppdrag den står for. 

Legeforeningen mener
Det er behov for en betydelig styrking av allmennlegevakten •	
– gjerne gjennom interkommunalt samarbeid
Leger i spesialisering og turnusleger på legevakt må ha til-•	
gang på umiddelbar veiledning fra spesialist i allmennmedi-
sin i bakvakt 
Kommunenes ansvar for kompetanse og opplæring i lege-•	
vakt må klargjøres i lovverket, herunder ansvar for systemer 
og rutiner som sikrer en forsvarlig legevakttjeneste for be-
folkningen og de ansatte innenfor definerte nasjonale 
standarder
Allmennlegevakt krever ledelse som skal utøves av spesialis-•	
ter i allmennmedisin

5.3 Allmennlegens plass i sykehjemsmedisinen 
Sykehjemsbeboere har som gruppe høy forekomst av sykdom 
og alvorlig funksjonshemninger. I snitt har en sykehjemsbeboer 
4-5 aktive diagnoser med behov for oppfølging og behandling. 
Ca. 70-80 % har mental svikt. Demenssykdommer og polyfar-
masi et svært utbredt. Et flertall av sykehjemsbeboere vil ikke 
ha selvstendig samtykkekompetanse. Sykehjemslegen har med 
andre ord medisinsk ansvar for en tung pasientgruppe. I tillegg 
må sykehjemslegen ivareta tidkrevende kontakt med pårørende, 
jf. pasientrettighetslovens informasjons- og samtykkebestem-
melser. 

En sykehjemslege utreder og behandler det han/hun har kompe-
tanse og utstyr til. Når spesialistkompetanse er påkrevd henviser 
sykehjemslegen til spesialisthelsetjenesten og følger opp på van-
lig måte etter behandling. Det er viktig at sykehjemslegen også 
ivaretar pasientenes rett til å få slippe belastende utredning og 
behandling når dette er til liten eller ingen nytte. 

Legeforeningen har gjennom en årrekke påpekt behovet for å 
styrke legetjenesten i sykehjem, men fortsatt får ikke pasientene 
det tilbudet de har krav på. Samtidig er sykehjemslegene satt i 
en umulig situasjon med for mange pasienter på for liten tid. 
Det er derfor behov for tiltak for bedre kapasitet og kompetanse 
i legetjenesten i sykehjem. 
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I dag har enkelte større sykehjem sykehjemslege i hovedstilling, men 
det vanlige er at en eller flere fastleger har dette som deltidsstilling. I 
henhold til rammeavtalen mellom Legeforeningen og KS/Oslo kan 
kommunen pålegge legen deltidsstilling i allmennmedisinsk offent-
lig legearbeid begrenset til maksimalt 7,5 timer per uke.

utredning om spesialistutdanningen anbefales etablering av for-
maliserte kompetanseområder, herunder alders- og sykehjemsme-
disin. Et kompetanseområde er definert som et tversgående fag-
område som omfatter betydelige pasientgrupper og som griper 
inn i tre eller flere spesialiteter. 

5.3.3  Behovet for forsterkede kommunale 
institusjoner 

Utviklingen i spesialisthelsetjenesten mot stadig smalere kom-
petanse hos hver enkelt lege og en tilsvarende seksjonering av 
avdelingene, samsvarer dårlig med multisykes behov for bred-
dekompetanse. Stadig kortere liggetider tilsier også at en god 
løsning vil være å styrke institusjonstilbudet i kommunehelsetje-
nesten både med bemanning og utstyrsnivå slik at flere pasienter 
kan utredes og behandles med allmennmedisinsk kompetanse 
både i etterkant av, og som alternativ til, sykehusinnleggelse. Det 
er derfor behov for å ruste opp institusjoner i kommunehelsetje-
nesten til et bemannings- og utstyrsnivå utover dagens sykehjem. 
Spesialiteten allmennmedisin vil være et godt utgangspunkt for 
legetjenesten også på slike institusjoner, men det er også behov 
for relevant tilleggskompetanse. Faslegene må kunne legge inn 
direkte til disse institusjonene (kap. 3). 

Det må understrekes at forsterkede kommunale virksomheter ikke 
må leve sitt eget liv, men inngå som ledd i helhetlige behandlings-
kjeder som omfatter både kommunehelsetjenester og spesialisthel-
setjenester. Virksomhetene må heller ikke utvikle seg til minisyke-
hus med kommunal finansiering, like lite som problemstillinger 
av allmennmedisinsk karakter bør flyttes inn i sykehusene. 

5.3.4  Etablering av intermediæravdelinger og 
gråsoneproblematikken

Sett fra pasientens ståsted er relasjonen mellom helsetjenesteni-
våene på sitt beste når overgangene i tiltakskjeden er friksjonsfrie 
og mest mulig usynlige. Uklare ansvarsforhold øker imidlertid 
sårbarheten for feil og kan føre til at ingen tar ansvar. Det er 
derfor viktig at overgangene mellom ulike tjenester er tydelige, 
slik at både pasienter, pårørende og helsepersonellet vet hvem 
som har ansvar for hva. 

I forarbeidet til «samhandlingsreformen» er det gitt positive fø-
ringer til etablering av intermediæravdelinger som tilbyr samlo-
kaliserte helsetjenester fra begge forvaltningsnivåer.

For å unngå gråsoneproblematikk må det legges til rette for 
god ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene 
og avklart finansiering gjennom forpliktende avtaler. 

Legeforeningen mener
Det bør gis tilskudd til å opprette halve stillinger som syke-•	
hjemslege i kombinasjon med fastlegehjemler med «null-
liste» med tidsbegrenset avtale om inntil 50 % stillingsbrøk 
i sykehjem (og ev. helsestasjon) mens praksis bygges opp
Stilling som sykehjemslege bør med få unntak være minst •	
30 %
Kompetansen til sykehjemslegene må sikres, blant annet •	
gjennom etablering av formalisert kompetanseområde i al-

5.3.1  Hvordan bedre rekrutteringen til 
sykehjemmene? 

Utvikling av fagmiljøer i sykehjemsmedisin, gjerne gjennom in-
terkommunalt samarbeid, kan være et rekrutteringsvirkemiddel 
til sykehjemsmedisin. Det kan gi kompetanseutvikling for den 
enkelte lege og skape et faglig miljø. Flere fastleger som betjener 
en gruppe sykehjem vil også gi mulighet for å lage beredskaps-
ordninger som kan redusere bruk av legevakt til sykehjemspa-
sientene. Dette kan organiseres ved at legene har en del av sin 
arbeidstid som ubunden. 

Bedre kapasitet i sykehjemmenes legetjeneste forutsetter bedre 
rekruttering til stillingene som sykehjemslege. Et strakstiltak som 
bør vurderes er å legge til rette for at kommuner etter søknad kan 
gi statstilskudd til å opprette en halv stilling som sykehjemslege i 
kombinasjon med en fastlegehjemmel med «null-liste». Deretter 
inngår kommunen og den nye fastlegen en tidsbegrenset avtale 
om innsats i sykehjem (eventuelt også i helsestasjon) i inntil 50 
% stillingsbrøk mens fastlegepraksisen bygges opp. Slik kan man 
med en moderat økonomisk innsats fra statens side få rask til-
gang på ca. 100 nye allmennlegeårsverk. Dette vil også bidra til 
å rekruttere unge leger inn i allmennmedisin samtidig som man 
tilfører nødvendige årsverk til kurativ fastlegevirksomhet. 

5.3.2  Hvordan øke kompetansen  
ved sykehjemmene? 

Spesialiteten allmennmedisin er et godt utgangspunkt for syke-
hjemsmedisin, men man blir ikke en kompetent sykehjemslege 
i kraft av sin spesialitet alene. Tilleggskompetanse i spesifikke 
sykehjemsmedisinske emner er nødvendig. I Legeforeningens 

Boks 5 
Korttidsplass versus langtidsplass 

Legetjeneste ved institusjon inngår ikke i fastlegeordningen. 
Når personer oppholder seg i sykehjem overføres ansvaret 
for allmennlegetilbudet til institusjonen, jf. fastlegeforskrif-
tens § 8. En korttidsplass er en plass med en avtalt avgrenset 
varighet, mens varig plass/langtidsplass er avtalt for så lenge 
det er behov, vanligvis resten av livet. En kortidsplass vil i 
varierende grad inneholde observasjon, utredning, behand-
ling og rehabilitering av pasientene, og innebærer normalt 
vesentlig mer legearbeid enn en langtidsplass (med unntak 
for terminalomsorg). En kortidsplass tilsvarer derfor i gjen-
nomsnitt 4-6 langtidsplasser. 
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ders- og sykehjemsmedisin
Det må etableres forsterkede kommunale institusjoner som •	
kan utrede, behandle og følge opp pasienter i etterkant av, 
og som et alternativ til, sykehusinnleggelse
Fastlegen må kunne legge inn pasienter i institusjoner i •	
kommunehelsetjenesten 

5.4 Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Målsetting ved helsestasjon og skolehelsetjeneste er å fremme 
psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og 
å forebygge sykdommer og skader (ref ). Virkeområdet er syk-
domsforebyggende og helsefremmende arbeid (ikke behandling) 
blant barn, ungdom, gravide og i skoler. 

Etter en forskriftsendring i 2003 ble tidligere krav om at «det medi-
sinsk faglige ansvar ved helsestasjonen skal ligge hos lege» erstattet 
med en formulering om at tjenestene skal ha tilgang til nødvendig 
personell for de oppgavene de skal utføre og ha en hensiktsmessig 
arbeidsfordeling mellom disse. Det er med andre ord ikke lenger 
et krav at det skal være lege ved helsestasjon eller skolehelsetjenes-
ten. Det er likevel fremdeles tradisjon for at lege er tilsatt i deltids-
stilling. Antallet legetimer har imidlertid ikke økt siden 1994, og 
legene er der få timer per uke. Legen blir dermed ikke en integrert 
del av helsestasjonen, og kompetansen blir ikke blir utnyttet til å 
utvikle arbeidet i helsestasjonen eller til mer forpliktende samar-
beid. Mange leger opplever derfor sin rolle som uklar. 

Legeforeningen mener derfor at det må stilles spørsmål om le-
gens kompetanse og kapasitet kommer befolkningen bedre til 
nytte på andre arenaer enn i helsestasjon og skolehelsetjeneste. 

5.4.1 Helsestasjonens svangerskapskontroller
Norsk svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg er i verdensklasse 
faglig sett. Kontinuitet i tilbudet kan imidlertid bli bedre. Svan-
gerskapsomsorgen er i hovedsak organisert slik at jordmor er på 
helsestasjonen, mens legen arbeider i sin fastlegepraksis. I 25 % 
av kommunene er det tilbud om kontroll hos lege på helsestasjo-
nen (som regel ikke kvinnens fastlege).

St.meld. nr. 12 (2008-2009) En gledelig begivenhet – Om en sam-
menhengende svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg inneholder 
føringer om å styrke det kommunale jordmortilbudet. Legefore-
ningen har derfor i sitt høringssvar påpekt at bortimot 100 % av 
de gravide har sin førstegangskontroll og minst tre senere svanger-
skapskontroller hos sin fastlege, jf. NAVs takstbruksundersøkelser. 
Det er først og fremst fastlegene og allmennlegevakt som kontak-
tes når gravide blir akutt syke eller det oppstår komplikasjoner 
som f.eks. blødning. Dersom svangerskapskontrollene i økende 
grad overføres til jordmor vil fastlegens kompetanse innen svan-
gerskapsomsorg og gynekologi svekkes. Man risikerer da å få dår-
ligere kvalitet på helsetilbudet til de gravide som trenger det mest. 
Fastlegens rolle i svangerskapsomsorgen må derfor heller opprett-
holdes og utvikles. I tillegg må samarbeidet mellom fastleger og 
jordmødre rundt oppfølgingen av den gravide styrkes og samord-
nes slik at man får et bedre grunnlag for å identifisere og prioritere 
gravide som har behov for spesialisthelsetjenester. 

Boks 6  
Omfang av svangerskapskontroller hos ulike aktører 

I 2006 ble det født 58 545 levende fødte barn i Norge. I 
perioden 1.7. 2006 - 30.6. 2007 ble det utført 56 066 før-
stegangs svangerskapskontroller hos allmennlege (fastlege) 
og 3 300 førstegangs svangerskapsundersøkelser hos avta-
lespesialist (gynekolog), jf. NAVs takstbruksundersøkelser. 
Senere kontroller i svangerskapet fant sted 181 000 ganger 
hos fastleger og 17 500 ganger hos gynekolog. Til sam-
menlikning utfører også jordmødre 3-4 senere kontroller 
i gjennomsnitt per gravid. Et ukjent antall kontroller hos 
utvalgte gravide skjer også ved helseforetakenes fødepoli-
klinikker. 

5.4.2 Helsestasjonenes barselkontroller 
For småbarnsforeldre har helsestasjonene en grunnfestet rolle. 
Folk flest opplever at helsestasjonene fungerer godt. Helsestasjo-
nene yter individrettet forebyggende tjeneste som vaksinasjon og 
oppfølging med medisinsk undersøkelse av nyfødte og førskole-
barn. De aller fleste kommunene har tilbud om helsekontroll av 
barn hos lege på helsestasjonen. Dette er som regel ikke barnets 
fastlege, som dermed bare ser sine yngste pasienter når de er 
syke. For barna blir systemet: «En lege når du er frisk, en annen 
lege hvis du blir syk». 

Mange foreldre til barn med helseproblemer har uttrykt at de 
savner et bedre samarbeid mellom helsestasjon og fastlege. Le-
geforeningen mener at individrettede aktiviteter innen forebyg-
gende og helsefremmende arbeid bør overføres til fastlegen i 
samarbeid med helsesøster. Det er i dag to fastleger per helse-
søsterårsverk i Norge, og forutsetningene for et tett og personlig 
samarbeid om barn og unge er derfor meget gode.

Boks 7

I Trondheim er det igangsatt et prosjekt for å få fastleger 
inn i tettere samarbeid med helsesøster.

5.4.3 Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten skal sørge for forsvarlig «arbeidsmiljø» for 
eleven og tilbyr som regel ikke legetjenester til elevene. Tjenes-
ten er mange steder blitt et drop-in-tilbud for samtaler og råd-
givning hos helsesøster. Tjenesten omtales som lavterskeltilbud, 
men har korte åpningstider. Det faglige innholdet i tjenesten er 
dårlig beskrevet, og mange kommuner har sluttet å bruke le-
gene. Det er nødvendig å avklare faglig innhold og nytteverdi av 
legens rolle i skolehelsetjenesten. 
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5.4.4  Behovet for kunnskapsbasert forebyggende 
og helsefremmede arbeid

Det er behov for at forebyggende og helsefremmende arbeid ut-
vikles mot en mer kunnskapsbasert virksomhet. Det må blant 
annet fremover avklares hvilke deler av aktivitetene i helsestasjon 
og skolehelsetjeneste som er virkningsfulle, hvilke som ikke har 
noen effekt og hvilke som er skadelige. 

Legeforeningen mener
Friske gravide, nyfødte, spedbarn, førskolebarn og ungdoms •	
behov for forebyggende medisinske undersøkelser må tuftes 
på forskningsbasert kunnskap
Individrettede aktiviteter innen forebyggende og helsefrem-•	
mende arbeid bør overføres til fastlegen i samarbeid med 
helsesøster
Kommuneoverlegefunksjonen bør styrkes og få et klart sys-•	
temansvar i forhold til forebyggende tjenester for både 
barn, unge og voksne
Det bør være professorater i forebyggende medisin ved alle •	
universitetene, knyttet til instituttene for allmenn- og 
samfunnsmedisin

5.5 Fengselshelsetjeneste
De innsatte i fengsel skal ha samme tilgang på allmennmedi-
sinske tjenester som befolkningen for øvrig, men det er flere 
forhold som begrenser tilgangen på helsetjenester. Samtidig har 
innsatte i fengsler høyere sykelighet, både når det gjelder soma-
tisk og psykisk sykdom. Opptil 90 % av dem har et rusproblem 
og mange er psykisk syke. 

Fengslet blir ofte det eneste stedet det er praktisk mulig med en 
viss utredning, behandling og oppfølging av helseproblemene. 
Svært ofte er det en prosess som er påbegynt i fengslet, men 
avbrytes når den innsatte løslates. Dette skyldes delvis at feng-
selshelsetjenesten er lite integrert i øvrige kommunale helse- og 
sosialtjenester og med mangelfull samhandling med spesialist-
helsetjenesten.. Leger og helsepersonell som arbeider i fengsels-
helsetjenesten, opplever derfor ofte en isolert funksjon i forhold 
til øvrige ansatte i fengslet. I mange situasjoner vil det oppstå 
utfordringer i forhold til å få aksept og forståelse i forhold til 
innsattes behov for helsetjenester. 

Legeforeningen mener det på en bedre måte enn i dag må tilret-
telegges for at innsatte i fengsel skal ha nødvendig somatisk og 
psykisk helsehjelp likeverdig med den øvrige befolkningen. Når 
den innsatte blir akutt syk, så skal han/hun få øyeblikkelig hjelp 
ved lokal legevakt. Når man har en lidelse preget av behov for 
hjelp fra flere instanser og behandlingsnivåer over tid, så skal 
man tilbys individuell plan og ansvarsgruppe. Tilbudet om me-
disinsk behandling av psykiske lidelser må også styrkes. Når man 
over tid trenger tilrettelagt arbeid, så skal NAVs arbeid bidra til 
dette. Helsetjenesten i fengsel skal inngå som en tydelig og na-
turlig del av de samlede rehabiliteringstjenester. 

Det er også stor variasjon i hvilket tilbud innsatte får fra spesia-
listhelsetjenesten. Det er flere forhold som virker begrensende 

på tilgangen til tjenester. Ved akuttinnleggelse kan det oppstå 
utfordringer knyttet til å få innsatte innlagt i sykehus. Mange 
innsatte i fengsler har betydelig behov for medisinsk behandling 
av psykiske lidelser, men uten at dette avdekkes, eventuelt følges 
opp slik at behandling kan gis. I denne sammenhengen er det 
også utfordringer knyttet til mottak av fengslede som ikke er 
bosatt i eget nedslagsfelt.

5.5.1 Dagens tilsettingspraksis
Sykepleiere utgjør kontinuiteten i fengselstjenesten. De har van-
lig ansettelsesforhold i kommunen, med arbeidssted i fengsels-
helsetjenesten, eventuelt ved siden av annet arbeidssted i kom-
munen. Legene har som regel en bistilling på 20-40 % som ledd 
i en fastlegeavtale. Det er enighet om at legefunksjonene i feng-
sel dekkes best av allmennleger. Det er ikke påfallende ofte ut-
skifting selv om slitasjen og utfordringene er store. Stillingene er 
ikke attraktive fordi fengselshelsetjenesten oppfattes som ustruk-
turert, lite definert og underfinansiert. 

5.5.2 Fengselslegenes kompetansebehov
Det er behov for å styrke fengelslegers kompetanse, ikke bare 
innenfor de faglige utfordringer som oppstår, men også om sys-
temet rundt og hvordan det kan skapes gode samarbeidsarenaer 
om innsattes helse. Det er få egne kurs som retter seg mot feng-
selshelsetjenesten, men det arrangeres kurs av andre instanser 
innen kriminalomsorgen hvor også fengselshelsetjenesten kan 
delta. Helsedirektoratet arrangerer regionale møter ca. hvert an-
net år. Det finnes heller ingen lærebok eller sammenfatning som 
beskriver fengselslegenes mange utfordringer.

5.5.3 Behov for samarbeid mellom kommuner
I dag er det store variasjoner mellom kommunene om helsetjenes-
tetilbudet til innsatte i fengsler. For at helsetjenesten i fengsler skal 
få det nødvendige løft i kvalitet og fagmiljø må flere kommuner 
samarbeide om tilbudet. Mange kommuner vil ha for begrensede 
ressurser til å ivareta dette på en god måte. Utfordringene vil fort 
finnes i at fengselet ligger i én kommune, og i dag vil omkringlig-
gende kommuner definere legetjenesten her som uvedkommende 
for dem. Likevel er det en kjensgjerning at de innsatte like gjerne 
kommer fra omkringliggende kommuner, og også vil ha behov for 
integrering og oppfølging når de kommer ut.

Legeforeningen mener
Det bør etableres interkommunalt samarbeid om helsetje-•	
nesten i fengsler 
Forskning på helsetjeneste i fengsler må styrkes •	
Helsetjenestens rolle i fengsler må avklares •	
Det må videreutvikles kurs og nettverk som faglig kan •	
styrke arbeidet til fengselslegene 
Stilling som fengselslege bør normalt være minst 30 % med •	
fokus på organisering, fagutvikling og ledelse av tjenestene i 
tillegg til vanlig klinisk arbeid
Helsetilsynet gis styrket tilsyn med fengselshelsetjenesten•	
Arbeid i fengselshelsetjenesten gis uttelling for spesialiteten i •	
allmennmedisin
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6
Fastlegeordningen er gjennomført og styrt med nasjonale virke-
midler med mål om å oppnå en likeartet fastlegetjeneste til alle 
innbyggere uansett kommunetilhørighet. Finansieringen av ord-
ningen skjer også nasjonalt. I tillegg gjennomføres styring av or-
ganisering og innhold ved nasjonale treparts- og topartsavtaler. 

I forarbeidene til fastlegeordningen (Ot prp nr 99 1998-1999) 
er reformen beskrevet i kapittel 5. 

«Fastlegeordningen er en nasjonal reform, hvor den som er bosatt 
i en norsk kommune som et utgangspunkt skal ha rett til fastlege. 
Fastlegeordningen innebærer en ny organisering av allmennlegetje-
nesten i kommunene. Det vil i mange tilfeller være nødvendig og 
hensiktsmessig at flere kommuner samarbeider for å løse oppgavene. 
Ordningen er forankret i kommunehelsetjenesteloven. Etablering av 
fastlege- og pasientlister krever registre som skal forankres i trygde-
etaten. Gjennomføring av en nasjonal fastlegeordning stiller krav til 
samarbeid mellom de berørte forvaltningsnivåene. Det er viktig for 
samarbeidet at ansvarsområdene er klart fordelt og beskrevet»

Det er store variasjoner i helsetjenestetilbudet mellom kommu-
nene. Hele befolkningen –uavhengig av kommunetilhørighet 
– er derimot sikret et tilnærmet likeartet allmennlegetjeneste-
tilbud. 

Produksjonen av helsetjenester og antallet konsultasjoner, i all-
mennlegetjenesten har vært økende. Finansieringen er tredelt 
mellom bruker, bostedskommune og staten. Denne treparts-
finansieringen har vist seg å være effektiv.

6.1 Et fullverdig helsenett 
Norsk helsenett har potensiale til å utgjøre den grunnleggende 
infrastrukturen for en fullverdig elektronisk kommunikasjon 
innad i helsetjenesten. Potensialet er imidlertid langt fra utnyt-
tet i dag. Det er behov for at staten gjør betydelige grep for å 
legge til rette for etablering av et fullverdig helsenett med vel-
fungerende og sikker kommunikasjon, både mellom enheter i 
egen virksomhet og mellom samarbeidende tilbydere av helsetje-
nester, herunder helseforetakene, fastlegene, avtalespesialistene, 
kommunehelsetjenesten med pleie og omsorg og alle sykehjem-
mene. Staten må også erkjenne finansieringsansvaret for opp-
kobling og drift av helsenettet, og sette av tilstrekkelige midler 
til videreutvikling. 

Legeforeningen mener
Et fullverdig helsenett med velfungerende og sikker kom-•	
munikasjon må etableres snarest
Staten må erkjenne finansieringsansvaret for oppkobling og •	
drift av helsenettet, og sette av tilstrekkelige midler til 
videreutvikling

6.2 Ivaretakelse av personvern og taushetsplikt 
Helse- og omsorgsdepartementet arbeider for tiden med regel-
verksendringer vedrørende tilgang til behandlingsrettede hel-
seregistre på tvers av virksomhetsgrenser og etablering av virk-
somhetsovergripende behandlingsrettede registre13. Det legges 

6  Utvikling og finansiering  
av allmennlegetjenesten 

blant annet opp til et system der helsepersonell skal få direkte 
elektronisk tilgang til helseopplysninger, enten det er innenfor 
virksomheten eller på tvers av virksomheter. I tillegg foreslås det 
en hjemmel for etablering av virksomhetsovergripende behand-
lingsrettede helseregistre. 

Legeforeningen imøteser en gjennomgang av dagens regelverk 
om tilgang til pasientopplysninger. Vi vil imidlertid bemerke at 
utfordringene knyttet til informasjonsflyt og pasientopplysnin-
ger først og fremst kan relateres til systemmessige eller teknolo-
giske hindre, og i mindre grad regulatoriske forhold. Legefore-
ningen mener det må være en forutsetning at det ikke åpnes for 
informasjonsutveksling utover de tilfeller der informasjonen er 
en helt nødvendig forutsetning for behandling og oppfølging av 
pasienten.

Ny informasjonsteknologi innebærer en rekke muligheter for 
mer effektiv utveksling av pasientopplysninger. Teknologien 
innebærer samtidig utfordringer når det gjelder ivaretakelse av 
pasientenes personvern og helsepersonellet taushetsplikt. For 
eksempel uthules taushetsplikten stadig gjennom nye unntaks-
bestemmelser. Den senere tid har tendensen også gått i retning 
av større grad av registrering av personidentifiserbare helseopp-
lysninger i helseregistre. Denne utviklingen opptar Legeforenin-
gen. Hensynet til taushetsplikt/personvern må stå sentralt ved 
utvikling av nye elektroniske systemer og må ha større plass i 
konsekvensutredningene av nye løsninger og nytt regelverk. 

Legeforeningen mener
Det må være en forutsetning at det ikke åpnes for informa-•	
sjonsutvikling utover de tilfeller der informasjonen er en 
nødvendig forutsetning for behandling og oppfølging av 
pasienten
Hensynet til personvern og taushetsplikt må veie tungt i •	
vurderinger av nye elektroniske løsninger og regelverksend-
ringer som skal understøtte kommunikasjon av 
helseopplysninger

6.3  Fremveksten av tjenestetilbudet som følge av 
ytelser fra Folketrygden 

Det er nå 42 år siden lov om folketrygd14 ble vedtatt i Stortin-
get, som den viktigste sosialpolitiske reform i Norge noen gang. 
Den bygget på tidligere særordninger for grupper og for dekning 
av enkelte livssituasjoner med frafall av økonomisk inntekt, utvi-
klet fra 1885 og fremover. 

Et viktig grunnelement er at befolkningen ble gitt økonomisk 
trygghet gjennom dekning for rettigheter til helsehjelp og livshjelp 
ved sykdom og uførhet. Enhetlige nasjonale standarder dannet 
grunnlaget for innholdet i rettigheten, mens finansieringen skulle 
skje ved beskatning og fondsoppbygging på nasjonalt nivå. Folke-
trygden finansieres ved avgifter fra arbeidsgiverne, trygdeavgifter 
fra medlemmene med arbeidsinntekt og tilskudd fra staten. 

Lov om folketrygd var en nødvendig reform basert på bred po-
litisk konsensus i forhold til behovet for å avvikle lokale ord-
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ninger som hadde gitt til dels store forskjeller i reell tilgang til 
helsehjelp. Det norske trygdesystemet er et rettighetssystem for 
rett til trygdeytelser.

 Snart et halvt århundre etter har vi i dag en robust allmennlege-
tjeneste hvor stykkprisfinansiering – basert på folketrygdlovens 
prinsipper – fortsatt er et statlig ansvar som sikrer like rettigheter 
for alle borgere. 

Omfanget av stykkprisfinansiering har vært drøftet med jevne 
mellomrom. Fra 1.4. 1984 ble det stilt som krav for å oppnå 
trygderefusjon at legen hadde driftsavtale med kommune eller 
fylkeskommune, med noen overgangsbestemmelser. Målet med 
ordningen var å sikre geografisk spredning av legene, men hadde 
også som effekt å begrense stykkprisfinansieringen.

6.4 Fastlønn eller næringsdrift
Om allmennlegen skulle være ansatt eller næringsdrivende, var 
gjenstand for drøftinger fra 1970-tallet. Allmennlegene var en-
ten organisert i faste stillinger eller som næringsdrivende i avta-
lehjemler. Legene i privat praksis fikk fra 1984 et såkalt driftstil-
skudd - ca. 40 % av inntekten - mens 60 % kom fra pasientenes 
egenandel og sterkt reduserte trygderefusjoner. 

De kommuner som satset på fastlønte stillinger, fikk et såkalt 
fastlønnstilskudd som i størrelse svarte til en gjennomsnittlig ut-
betaling til en privat allmennlegepraksis, i tillegg til pasientenes 
egenandel. 

Frem til begynnelsen av 1990-årene økte antallet fastlønnede 
stillinger, godt og vel 40 % på det meste. Etter den tid har antal-
let gått stadig nedover. Det viste seg at kommunenes evne og 
vilje til å tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår ikke 
var tilstrekkelig til å opprettholde rekruttering. Det ble utover 
annen halvdel av 1980-tallet klart at å drive allmennmedisin av 
god kvalitet ble stadig vanskeligere i kommunale stillinger. 

Den rivende utviklingen innenfor laboratorieutstyr og datasystemer 
ble ledet an av allmennleger med driftstilskudd, mens de kommu-
nale allmennlegene i stor grad sakket akterut på grunn av tunge 
beslutningsprosesser og manglende prioritering i kommunene. 

Mange norske kommuner valgte å nedprioritere en nødvendig 
utvikling av de EDB-messige og medisinsk tekniske standarder i 
de kommunale allmennlegekontorene. Fra slutten av 1980-tallet 
valgte mange kommuner i samråd med sine leger, å gå over til 
driftstilskuddsbasert virksomhet. Hjelpepersonellet fulgte med 
legene over i privat drift og fikk oftest med sine pensjonsordin-
ger og øvrig innhold i de kommunale avtaler. 

Et flertall av mindre utkantkommuner satset på fast lønn. Men 
også mange av disse har etter hvert valgt å organisere allmennle-
getjenesten basert på avtaler med næringsdrivende leger. I dag er 
andelen fastleger på fastlønn ca. 7 %, og halvparten av de gjen-
værende fastlønnsleger har provisjonsordninger i form av f.eks. å 
beholde deler av stykkprisinntjening. 

Kommunenes Sentralforbund har i perioden fra innføring av lov 
om helsetjenesten i kommunene og frem til i dag i hovedsak rå-
det sine medlemskommuner til å satse på avtalebaserte allmenn-
leger da dette i hele perioden har fremstått som det rimeligste 
alternativet for kommunene. 

Når det gjelder allmennpraksis velegnet for næringsdrift, er det 
tale om mindre enheter med stor geografisk spredning, hvor 
kontinuiteten overfor pasienter og andre aktører i og utenfor 
helsetjenesten er viktig. Modellen med legen som virksomhets-
eier legger til rette for en langsiktig utvikling av egen bedrift.

Pasientens rett til å bytte fastlege, med direkte økonomiske kon-
sekvenser for fastlegen, kan bidra positivt som incitament for 
kvalitet, serviceinnstilling og tilgjengelighet. Særlig i grisgrendte 
strøk vil dette være et viktig virkemiddel for å hindre høy gjen-
nomstrømming av leger. Dette bekreftes av erfaringer både na-
sjonalt og internasjonalt. I kombinasjon med et endringsvillig 
finansieringssystem som er åpent for helsepolitiske prioriterin-
ger, er det næringsdrift som best legger til rette for kontinuitet, 
rekruttering og kvalitetsutvikling i allmennmedisin. 

Enkelte steder vil så vel fastleger som kommunale myndigheter 
finne det mest hensiktsmessig med kommunalt drevne fastlege-
sentra. Dette bør det fortsatt legges til rette for.

Legeforeningen mener
At næringsdrift gjennomgående er den mest hensiktsmessige •	
og fremtidsrettede driftsformen i allmennpraksis. Nærings-
drift fører til høy kapasitet og høy kvalitet. 
Det bør fortsatt legges til rette for kommunalt drevne fastle-•	
gesentra enkelte steder, der fastleger og kommunale myn-
digheter finner dette mest hensiktsmessig

6.5 Etter fastlegeordningen
Med Fastlegeordningen fra 1.6. 2001 ble det vurdert som for-
målstjenlig å opprettholde stykkprisfinansieringen over folke-
trygden. Trepartsfinansieringsordningen ble opprettholdt med 
basistilskudd fra kommunen, egenandel fra pasienten og trygde-
refusjon fra Folketrygden. 

Stykkprisandelen ble noe øket fra 60 % til 70 %. 

Fastlegeordningen skiller seg fra andre kommunale helse- og so-
sialtilbud, hvor kommunal rammefinansiering ligger til grunn. 

Mens rammefinansierte tilbud ofte med rette, kritiseres for å va-
riere for mye fra kommune til kommune knytter det seg ikke 
slike legitimitetsutfordringer til finansieringen av fastlegeord-
ningen. Trepartsfinansieringen har fungert etter intensjonene, 
men stadig økende egenandeler bør revurderes for å skjerme 
prioriterte grupper. 

Egenandelene på allmennlegetjenester gjør fastlegen mindre til-
gjengelig enn ønskelig for mange, selv om egenandelene ikke er 
høye i forhold til samfunnets generelle kostnadsnivå. Sykdom 
rammer ofte skjevt, og mennesker med dårligst økonomi har i 
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alminnelighet mest helseplager. Det må derfor antas at egenbe-
taling i større grad begrenser tilgjengeligheten for prioriterte pa-
sientgrupper med store behov, enn for dem med mindre behov 
for helsetjenester.

Allmennlegen ble i 2001 tillagt et populasjonsansvar for en 
navngitt liste. Det er dokumentasjon på at de fleste fastleger har 
meget god tilgjengelighet overfor populasjonen ved at ca. halv-
parten av kontaktene håndteres samme dag som de er generert 
15. Sett hen til situasjonen før 2001 innebærer dette at en av 
hovedutfordringene - tilgjengelighet til allmennlegen - er vesent-
lig bedret. 

6.5.1 Effektivitet og kontinuitet
I kommunehelsetjenesten skiller fastlegens tilbud seg fra andre 
helsetjenester gjennom meget høy grad av tilgjengelighet og flek-
sibilitet. Økningen i produktivitet og innsats fra allmennlegene 
er antatt å ha sammenheng med valget av driftsform (nærings-
drift) og finansiering. 

Helsedirektoratet skriver i sin utviklingstrekkrapport for 2008 at 
«Der hvor kapasitet i legetjenesten i kommunen svikter, fører det til 
kvalitetsproblemer i hele helsetjenesten» 

Fastlegens arbeidsform er sterkt knyttet til personlig ansvar for 
drift av virksomheten og for behandlingstilbudet. Den personli-
ge relasjonen og den terapeutiske alliansen som bygger på kjenn-
skap og tillit, er et sterkt virkemiddel for å levere helsetjenester 
av høy kvalitet16.

I forhold til arbeidet med grupper med sammensatte behov/
svake grupper er det fremført fra enkelte hold at incentivstyrte 
allmennlegetjenester svekker arbeidet for utsatte grupper. Det 
er ikke dokumentert at det er slik. I den grad det er undersøkt 
finner man ikke at leger på fastlønn gir et bedre tjenestetilbud til 
såkalte svake grupper.

Legeforeningen har de siste tjue år arbeidet for å styrke kapasite-
ten i allmennlegetjenesten blant annet for å kunne håndtere de 
økende utfordringer knyttet til demografiske utvikling med flere 
eldre og kronisk syke. 

I forarbeidene (Ot. prp nr 99 (1998-99)) til fastlegeordningen 
står det: «Den mest kritiske faktoren er tilstrekkelig tilgang på leger 
til primærhelsetjenesten generelt. Det vil ta tid før legemarkedet er 
tilfredsstillende i balanse». 

Legeforeningen har siden før innføring av fastlegeordningen ar-
beidet bevisst for å tilpasse normaltariffen slik at vi nå har til dels 
adekvate incentiver for kronikeromsorg, samhandling, psykiatri/
rusbehandling med mer. Imidlertid er statens egenandelspolitikk 
en vedvarende stor kilde til bekymring knyttet til tilgjengelighet 
for svake grupper. 

De erfaringer man hadde med sviktende kapasitet, øket etter-
spørsel etter legetjenester og behov for å styrke allmennlegetje-

nesten var avgjørende for at man valgte den driftsformen som 
ga høy effektivitet i forbindelse med innføringen av fastlegeord-
ningen. 

Legeforeningen mener:
For å unngå utilsiktede virkninger av egenbetaling vil det •	
være vesentlig at nivået på egenbetalingen ikke blir for høyt. 
Pasienter som ellers ikke vil få dekket viktige behov for hel-
setjenester, må bli skjermet
God incentivstyring gjør det mulig for samfunnet å målrette •	
allmennlegens portnerrolle slik at flere tjenester kan tilbys 
på et rimelig omsorgsnivå (LEON-prinsippet). Dette forut-
setter tilstrekkelig kapasitet i tjenestene og tilstrekkelig vilje 
fra legene til å yte service av høy kvalitet i en travel hverdag 
Kapasiteten har ikke økt i takt med pålegg om nye oppgaver •	
og styrkede pasientrettigheter
Kapasiteten er heller ikke styrket i forhold til økt aktivitet i •	
spesialisthelsetjenesten og stadig nye oppgaver knyttet til 
administrasjon og kontroll 

6.6  Finansieringsmodeller som bidrar til likt 
helsetjenestetilbud

 Legeforeningen mener at det er et mål at befolkningen gis trygg-
het for hvilke helsetjenestetilbud de kan få uansett kommunetil-
hørighet. Dette er oppnådd i forhold til allmennlegetjenestetil-
budet. 

Det er behov for tiltak for å utjevne de betydelige forskjellene 
som finnes i andre helse- og omsorgstjenester mellom kommu-
ner. I denne sammenhengen står finansieringsordningene helt 
sentralt. Per i dag innebærer utbygging av gode tjenester oftest 
ekstra utgifter for kommunene. Det er mer lønnsomt å henvise 
pasienter til spesialisthelsetjenesten for behandling. 

Den betydelige forskjellen mellom allmennlegetjenesten og det 
resterende helsetjenestetilbudet i kommunen kan forklares ut fra 
den ulike finansieringsordningen og organiseringen. For å styrke 
samhandling og tjenestetilbudet i kommunehelsetjenesten bør det 
utvikles incentiver for hele kommunehelsetjenesten. For fastlegen 
må incentivene for økt grad av samarbeid og forebyggende virk-
somhet styrkes. Det gjelder også incentivsystemet i forhold til kro-
nikeromsorg, behandling av rusmisbrukere og psykisk syke.

 Økonomiske incentiver er ikke de eneste virkemidlene. Lege-
foreningen har over lang tid arbeidet med å utvikle standarder 
som gjør at befolkningen får samme helsetjenestetilbud uansett 
hvilken kommune man bor i. Dette får vi ikke til uten at kom-
muner samarbeider med hverandre.

Legeforeningen mener
Det er et mål at befolkningen gis trygghet for hvilke helse-•	
tjenestetilbud de kan få, uansett kommunetilhørighet. 
Dette er oppnådd i forhold til allmennlegetjenestetilbudet 
Fastlegen må ha incentiver for behandlingsaktivitet som vir-•	
ker, og som i utgangspunktet skal videreutvikles i tråd med 
helsepolitiske og fagpolitiske mål 
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Kommunehelsetjeneste for øvrig mangler slike incentiver, •	
noe som medfører at det for eksempel lønner seg å bygge el-
dreboliger og ikke sykehjem 
Det lønner seg heller ikke for kommunene å satse på andre •	
tiltak som ikke er finansiert annet enn gjennom generelle 
rammer

6.7  Betydningen av finansiering for tilgjengelig-
het og effektivitet

Det finnes lite nyere data på forskjell i tilgjengelighet for – og 
håndtering av – svake grupper, men Helsedirektoratet gjorde i 
2006 en gjennomgang av legetjenester til personer med kommu-
nale omsorgstjenester utenfor institusjon17i et utvalg av landets 
kommuner. Fastlegens tilgjengelighet i form av det å rykke ut i 
sykebesøk på oppfordring og tilgjengelighet for tverrfaglig sam-
handling med hjemmesykepleie, ble evaluert. 

Helsedirektoratet finner at fastlegene har best tilgjengelighet i 
små kommuner og der hvor det er en god kommuneoverlege-
funksjon. Småkommunedimensjonen samvarierer i betydelig 
grad med fenomenet kort liste, og det er ikke overraskende at de 
med korte og til dels svært korte lister, har bedre tilgjengelighet 
for samhandling og felles hjemmebesøk. Helsedirektoratet finner 
at det ikke er forskjell mellom leger som er næringsdrivende på 
normaltariff og leger som er fastlønnede i denne sammenheng. 

Kontinuitet i lege pasient relasjonen er en vesentlig kvalitet som 
det ikke knytter seg uenighet til. Erfaringene med fastlønn kon-
tra stykkpris i norsk allmennmedisin trekker entydig i retning 
av at næringsdrivende allmennleger er mer stabile over tid enn 
fastlønnede allmennleger. 

I følge vanlig økonomisk teori vil det ofte ansees å være en in-
teressekonflikt mellom en tjenestetilbyder og en tjenestekjøper 
fordi man har forskjellige interesser knyttet til en transaksjon.18 
Slik atferd ser imidlertid ut til å være sterkt modifisert hos leger, 
selv om leger selvfølgelig også er styrt av økonomiske incenti-
ver. 

Lurås 19 beskriver tre faktorer som kan sies å være sentrale i le-
gers personlige preferansestruktur: 

Forsvarlig pasientbehandling•	
Personlig prestisje (anseelse hos kolleger og pasienter, inte-•	
gritet som fagperson og  suksess som virksomhetsleder)
Privatøkonomiske forhold•	

Det offentliges behov for kostnadskontroll er styrende for hvilke 
rammer man forhandler innenfor. 

For en lege er det ikke slik at gevinst eller profitt av virksomhe-
ten er uavhengig av kundens interesser. En viktig del av legens 
profesjonelle rolle er å agere i pasientens interesse på en slik måte 
at tillit bygges opp og opprettholdes. 

Tillit er nødvendig i en situasjon hvor den som bruker tjenes-
ten egentlig ikke kan få en faktisk forsikring om at man får den 

riktigste eller beste tilgjengelige tjeneste. I en slik situasjon vil 
pasientene ønske seg en eller annen substituttgaranti for at legen 
i hvert fall bruker sin kunnskap på aller beste måte.

Fordi pasienten strengt tatt ikke kan måle allmennlegens ytelse 
i form av mål på optimal behandling vil pasienten tendere til 
å erstatte direkte kontroll av kvalitet med en mer generell tillit 
eller tro på allmennlegens kompetanse. Dette bidrar til at legers 
tendens til å hente privat profitt på sin virksomhet modifiseres 
sterkt av behovet for å opprettholde tillit hos enkeltpasient og 
pasientpopulasjonen.

Dette vil skje i et samspill med ønsket om å fremstå som forval-
ter av god faglig praksis for sine kolleger, som også vil forvalte 
og modifisere oppfattelsen av den enkelte leges kompetanse, ak-
tverdighet og troverdighet som aktør. Trolig ligger det også her 
kvalitetsfremmende incentivelementer som allmennleger på fast 
lønn ikke eksponeres for eller kan nyttiggjøre seg. 

Legeforeningen mener
Mange sider ved finansiering av fastlegeordningen avviker •	
fra ordinær økonomisk teori og næringsdrift. Allmennlegen 
bestemmer ikke selv priser på helsetjenestene, men pålegges 
oppgaver og investeringer.
Prisene og innretningen av incentivene bestemmes i for-•	
handlinger mellom staten og legene slik at man påser at in-
centivstrukturen blir helsepolitisk hensiktsmessig samtidig 
som den skal ivareta en nødvendig bedriftsøkonomisk basis 
og utvikling i legepraksis.

6.8 Effektivitet, kvalitet og kostnadskontroll
Det er nærliggende å oppsummere dette kapittelet ved å si at 
hvis man ønsker en balanse mellom effektivitet, kvalitet og kost-
nadskontroll bør dagens finansieringssystem videreføres og ut-
vikles20. Modellen er basert på bred internasjonal konsensus og 
bred erfaringsbasert kunnskap og forskning rundt finansiering-
sordningene. Den har ingen ideologisk/politisk basis men er en 
praktisk løsning som har vist seg å fungere godt. 

Legeforeningen mener:
Folketrygdfinansieringen understøtter lik tilgang til all-•	
mennlegetjenester i hele landet, og ordningen bør derfor 
beholdes og videreutvikles
 Barn og ungdom under 18 år bør skjermes for egenandeler•	
Incentivstrukturen i finansieringssystemet bør i større grad •	
tas i bruk for å understøte helsepolitiske prioriteringer
Folketrygdfinansieringen av undersøkelse og behandling må •	
utvikles til også å omfatte forebyggende arbeid. 
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7
Arbeids- og ansvarsfordelingen i helsetjenesten bør som nevnt 
følge av LEON-prinsippet, og ikke alene bestemmes av kapasi-
tetsforhold. I det ligger at eventuelle kapasitetsproblemer ikke 
må løses ved å skyve arbeidsoppgaver til et annet nivå uten at 
dette er faglig berettiget. Grensedragningen for hvilke helsetje-
nester som skal ta seg av de ulike oppgavene må gjøres på faglig 
grunnlag, og må gjøres i samarbeid mellom nivåene. 

Sett fra pasientens ståsted, er relasjonen mellom instansene i hel-
setjenesten på sitt beste når overgangene i tiltakskjeden fremstår 
som nærmest usynlige. Samtidig er det viktig at overgangene 
er tydelige, og at så vel aktørene i helsevesenet som pasient og 
pårørende vet hvem som har ansvar for hva. Ansvarsforholdene 
må være klare, det understøtter god kvalitet på behandlingen. 
Uklarhet om ansvar medfører ofte at ingen tar ansvar, og slike 
gråsoner må unngås.

For at overgangene skal være friksjonsfrie, må det være enighet 
om ansvars- og oppgavedeling, og kapasitet og prioritering må 
være avstemt hos de instanser som skal samhandle.

Hvis det mangler kapasitet eller pasienten blir for lavt prioritert 
i ett av leddene, oppstår flaskehalser, hvor pasienten ikke får det 
tilbudet som pasienten og samarbeidspartnerne har behov for 
til rett tid. 

En alt for hyppig strategi ved kapasitetssvikt er å forsøke å skyve 
arbeidsoppgaver som man selv burde tatt ansvar for, over på 
samarbeidspartnere. 

I deler av pasientforløpet kan det være til beste for pasienten 
at behandling som vanligvis gis ved sykehus, gis i hjemmet el-
ler på annen arena i pasientens nærmiljø ved et tett samarbeid 
mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Dette må bygge på 
avklarte ansvarsforhold og organiseres ut fra pasientens behov. 
Bruk av begrepet halvannenlinjetjeneste eller liknende på denne 
typen tilbud kan være uheldig, da begrepet har innebygd uklare 
ansvarsforhold.

Pasienter bør ha klare forankringspunkter i begge tjenestenivå-
ene og det må tilrettelegges for lege-lege-kontakt om pasienten. 

Grunnleggende i samhandling er at samarbeidspartnerne er til-
strekkelig tilgjengelig for hverandre og utveksler kompetanse og 
pasientinformasjon med pasientens samtykke.

Dette er utilfredsstillende lovregulert, da den lovbestemte veiled-
ningsplikten er ensidig fastsatt som en forpliktelse for spesialist-
helsetjenesten overfor primærhelsetjenesten.

En sykehusavdeling vil ofte mangle den breddekompetanse som 
pasienter med sammensatte behov samtidig har behov for. At 
sykehusene har tilgang til veiledning fra pasientens allmennlege 
og øvrig kommunalt fagpersonell, kan da være avgjørende. Å 
lovfeste dette som en forpliktelse, vil også innebære en forplik-
telse til tilgjengelighet for slik veiledning.

7. Ansvarsdeling og samhandling

7.1 Utvikling av praksiskonsulentordningen (PKO)
Praksiskonsulentordningen (PKO) er i utgangspunktet et nett-
verk av allmennpraktiserende leger som medvirker til å styrke 
samarbeidet mellom allmennlegene og sykehusene. I sin funk-
sjon skal PKO medvirke til å sikre helheten og kvaliteten i pasi-
entforløpet, et pasientforløp som involverer både første- og an-
nenlinjetjenesten.

Praksiskonsulentordningen har gjennom 15 års erfaring vist at 
den er en robust modell for å bedre kvaliteten av samarbeid over 
linjegrenser. Den har vært i jevn utvikling i Norge siden de første 
forsøkene i 1995. Suksesskriterier er å utvikle langsiktige rela-
sjoner mellom samarbeidsparter, forbedre medisinsk praksis og 
tilpasse tjenester og medisinske prosedyrer til pasientenes behov 
og lokale muligheter. PKO er en grasrotorganisasjon med for-
ankring i toppen av organisatoriske pyramider. Modellen er lite 
personellintensiv, og den understreker at ansvar for organisering 
og samspill ligger hos ledelsen.

Legeforeningen fremforhandlet i 2005 en nasjonal rammeavtale 
med regionale helseforetak for PKO. Praksiskonsulentordningen 
har sin egen nettportal: www.pko.no

Legeforeningen mener
Praksiskonsulentordningen må gjøres nasjonal og involvere •	
også LSU, NAV og kommunale pleie-og omsorgstjenester 
Bruken av PKO må videreutvikles•	
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Tabellen nedenfor viser den totale tilgangen av leger, det nød-
vendige antallet nye leger i kommunehelsetjenesten hvert år 
for å nå dette målet i to forskjellige alternativer (kalt leger1 og 
leger2), samt hvilken prosentandel av den totale legetilgangen 
dette vil utgjøre. Tabellen viser også antallet innbyggere per lege i 
kommunehelsetjenesten dersom denne opptrappingsplanen føl-
ges (basert på Statistisk sentralbyrås befolkningsfremskrivninger, 
alternativ MMMM).

Fremskrivningen er basert på forutsetningene om at legene har 
en median pensjonsalder på 67 år. Denne forutsetningen kan 
synes noe optimistisk, idet fastlegearbeidet er krevende. Videre 
er det usikkerhet knyttet til antall yrkesaktive år som følge av at 
de unge i større grad tar ut permisjoner enn tidligere. Trender vi 
ser i befolkningen for øvrig vil sannsynligvis også påvirke legene i 
form av færre yrkesaktive år. Legeforeningens beregninger tilsier 
at ca. 35-42 % av den totale tilgangen på leger må gå til kommu-
nehelsetjenesten (leger1). Anslaget øker til ca. 40–47 % dersom 
man i tillegg legger inn en realistisk forutsetning om at totalt 50 
leger per år slutter i kommunehelsetjenesten for å begynne på 
sykehus eller i andre stillinger og at noen blir arbeidsuføre eller 
av annen grunn slutter som leger (leger2). 

For å oppnå en nettovekst på 2 200 leger over 10 år viser tabellen 
at dette tilsvarer et brutto behov på hhv. Ca. 3 250 og ca. 3 750 
nye leger i kommunehelsetjenesten totalt sett.

De øvrige legene vil det være behov for at starter på sykehus med 
utdanning innenfor sykehusspesialitetene, dersom man skal få 
utdannet det antallet sykehusspesialister som det vil være behov 
for. 

År, 1. jan. Total antall Antall nye leger 1 % Antall nye leger 2 % Innb.pr.lege

2009 19759 1067

2010 20260 261 35 311 42 1028

2011 20788 280 33 330 39 994

2012 21252 295 37 345 43 962

2013 21719 306 35 356 41 933

2014 22101 315 40 365 47 906

2015 22556 310 33 360 38 881

2016 22987 325 39 375 44 857

2017 23398 333 39 383 45 835

2018 23778 368 44 418 50 815

2019 24161 358 41 408 47 796

2020 24534 358 42 408 48 778

Vedlegg 1

Estimert tilvekst av leger innenfor kommunehelsetjenesten ut 
fra beregningen gjort her vil gi en lavere vekst av godkjente spe-
sialister i sykehusspesialitetene enn det behovet Legeforeningen 
har anslått i «Utredning om spesialistutdanningen av leger» fra 
2007. I utredningen har vi beregnet nødvendig antall nye spe-
sialistgodkjenninger ekskl. konverteringer fra EU/EØS for årene 
2007- 16. Det ble den gangen beregnet et behov for 5 577 (67 
%) nye spesialistgodkjenninger i sykehusspesialitetene og 2 763 
(33 %) spesialister i allmenn-, arbeids- og samfunnsmedisin. 

Kompensasjon for fremtidig pensjonsavgang for sykehusspe-
sialistene vil i seg selv tilsi at en meget stor andel av den totale 
tilgangen på leger vil måtte gå til spesialisthelsetjenesten. For å 
få til en bredere tilgang av leger til kommunehelsetjenesten slik 
opptrappingsplanen angir, er det avgjørende at man lykkes med 
en endret oppgavefordeling mellom tjenestenivåene som kan re-
dusere etterspørselsveksten innen sykehusspesialitetene. Dersom 
dette ikke skjer, vil det bli en underdekning i antallet yrkesaktive 
spesialister i svært mange spesialiteter.

NAVs fastlegestatistikk angir ca. 4 000 fastleger per 31.12. 2008, 
hvilket tilsvarer 1 190 innbyggere per fastlegeliste. Dersom vi tar 
med lister uten lege, blir tallene hhv. 4 068 og 1 177. Legefore-
ningens beregninger tar utgangspunkt i alle leger i kommune-
helsetjenesten, ikke bare fastlegene. 4 500 leger i kommunehel-
setjenesten (som i tabellen og ellers er kalt leger) tilsvarer 1 067 
innbyggere per lege totalt, herav 136 innbyggere 67 år og eldre 
per lege, 48 innbyggere 80 år og eldre per lege, og 7 innbyggere 
90 år og eldre per lege. Våre beregninger viser at dersom opp-
trappingsplanen lykkes, vil legedekningen i 2020 bli forbedret 
til 778 innbyggere per lege totalt, herav 117 innbyggere 67 år 
og eldre per lege, 31 innbyggere 80 år og eldre per lege, og 6 
innbyggere 90 år og eldre per lege
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Legeforeningen har tidligere gitt ut følgende statusrapporter: 

2009: Gode pasientmøter – veien til en bedre spesialisthelsetjeneste
2008:  Likverdige helsetjenester – om helsetjenester til ikke-vestlige  

innvandrere
2008. Lokalsykehusfunksjonen i psykiatri
2007: Lang, lang rekke- hvem skal vente, hvem skal få?
2006: Lokalsykehusenes fremtidige rolle
2005: Rom for faglighet- til pasientens beste
2004: Psykiske lidelser – faglighet og verdighet
2002: Mot i brystet…stål i ben og armer?
2001: Når du blir gammel og ingen vil ha deg….
2000:  En sammenhengende helsetjeneste- fra stykkevis og delt  

til fullt og helt

Se flere helsepolitiske dokumenter på 
www.legeforeningen.no/Organisasjon/legeforeningen mener
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