


Hvorfor fastlegeopprør 



God svarprosent – 1 av 5 fastleger i Norge har svart

Spørreundersøkelsens feilmargin: +/- 3 % med konfidensnivå 95 %



Aktiviteter i løpet av en dag:

9.5 timer arbeidstid

6.5 timer på pasientkontakt

2.3 timer på pasientrelatert etterarbeid

1.3 time gjenstående arbeid

1.1 time på administrativt arbeid

1.3 time gjenstående arbeid

1.1 time på administrativt arbeid

21 minutt per konsultasjon



0.5 innleggelser

3.2 henvisninger

4.8 sykemeldinger

2 % av alle pasienter legges inn

16 % av alle pasienter henvises

24 % av alle pasienter sykemeldes24 % av alle pasienter sykemeldes



20 konsultasjoner (6 øyeblikkelig hjelp)20 konsultasjoner (6 øyeblikkelig hjelp)

4 telefoner med pasienter/pårørende

1.2 småkirurgi

1 gynekologisk undersøkelse

3 utsendte brev

5.5 SMS og elektronisk pasientpost (sikkerhetsnivå 4)

3.5 E-konsultasjoner (av de 30 % som benytter seg av det)

1 gynekologisk undersøkelse



15 signerte epikriser

2.3 rekvisisjoner til røntgen/bildediagnostikk2.3 rekvisisjoner til røntgen/bildediagnostikk

3.5 signerte røntgen/bildediagnostikksvar

26 signerte resepter

150-200 signerte lab. svar150-200 signerte lab. svar



2.8 kontakter/PLO-meldinger med hjemmesykepleie

1.3 andre kontakter/PLO-meldinger med kommunen1.3 andre kontakter/PLO-meldinger med kommunen

1 telefon/dialogmelding med NAV

1.5 oppgaver multidose

2.3 iverksettinger av tilbakeførte oppgaver2.3 iverksettinger av tilbakeførte oppgaver



Hver 2. dag: Kontakt med apotek (ikke multidose)

Hver 4. dag: Møter med kommunen, 2. linjetjenesten o.a.

Hver 5. dag: Sykebesøk

Hver 7. dag: Møte med NAV



1 .1 fraværsattester VGS

0.6 førerkortattester

0.4 forsikringsattester

1.1 andre attester

3 attester totalt

0.6 førerkortattester



43 unike problemstillinger under konsultasjoner  på en dag:

5.7 - Komplekst sykdomsbilde med flere diagnoser/medikamenter

4.3 - Psykiske plager og lidelser

2.9 – Kroniske smerter

1.1 – Svangerskap

1.3 – Gynekologi og prevensjon

1.0 – Komplekse helseutfordringer barn/ungdom

4.3 - Psykiske plager og lidelser

1.0 – Komplekse helseutfordringer barn/ungdom

1.4 – Komplekse helseutfordringer knyttet til aldring

1.1 – Oppfølging av kreftsykdommer

2.1 – Kreft er med i legens tankebaner under utredningen

2.6 – Drøfting av forebyggende tiltak med pasienten

0.8 – Alkoholmisbruk/rusproblemer 

3.6 – Stress og livsbelastninger

0.9 – Vold/misbruk/omsorgssvikt

0.5 – Bruk av tolk

0.5 – Språkbarriere uten tolk til stede

0.5 – Krigshandlinger og/eller farefull flukt

0.15 – Truende kommentarer eller framtoning (~hver 7. dag)

0.8 – Krevende diskusjon knyttet til A- eller B-preparater

0.6 – Krevende diskusjon knyttet til sykemelding av pasient

1.3 – Pasienten fremmet krav som neppe er medisinsk indisert

3.1 – Støttespiller/livsveileder

2.3 – Rakk ikke alle problemstillinger, ny time avtalt



Aktiviteter i løpet av en dag:

9.5 timer arbeidstid

6.5 timer på pasientkontakt

2.3 timer på pasientrelatert etterarbeid

1.3 time gjenstående arbeid

1.1 time på administrativt arbeid

21 minutt per konsultasjon

0.5 innleggelser

3.2 henvisninger

4.8 sykemeldinger

2 % av alle pasienter legges inn

16 % av alle pasienter henvises

24 % av alle pasienter sykemeldes
1 .1 fraværsattester videregående

0.6 førerkortattester

15 signerte epikriser

2.3 rekvisisjoner til røntgen/bildediagnostikk

3.5 signerte røntgen/bildediagnostikksvar

26 signerte resepter

150-200 signerte lab. svar

20 konsultasjoner (6 øyeblikkelig hjelp)

4 telefoner med pasienter/pårørende

1.2 småkirurgi

1 gynekologisk undersøkelse

3 utsendte brev

5.5 SMS og elektronisk pasientpost (sikkerhetsnivå 4)

3.5 E-konsultasjoner (av de 30 % som benytter seg av det)

2.8 kontakter/PLO-meldinger med hjemmesykepleie

1.3 andre kontakter/PLO-meldinger med kommunen

1 andre kontakter med NAV

1.5 oppgaver multidose

2.3 iverksettinger av tilbakeførte oppgaver

Hver 2. dag: Kontakt med apotek (ikke multidose)

Hver 4. dag: Møter med kommunen, 2. linjetjenesten o.a.

Hver 5. dag: Sykebesøk

Hver 7. dag: Møte med NAV

24 % av alle pasienter sykemeldes 0.6 førerkortattester

0.4 forsikringsattester

1.1 andre attester

3 attester totalt

43 unike problemstillinger under konsultasjoner  på en dag:

5.7 - Komplekst sykdomsbilde med flere diagnoser/medikamenter

4.3 - Psykiske plager og lidelser

2.9 – Kroniske smerter

1.1 – Svangerskap

1.3 – Gynekologi og prevensjon

1.0 – Komplekse helseutfordringer barn/ungdom

1.4 – Komplekse helseutfordringer knyttet til aldring

1.1 – Oppfølging av kreftsykdommer

2.1 – Kreft er med i legens tankebaner under utredningen2.1 – Kreft er med i legens tankebaner under utredningen

2.6 – Drøfting av forebyggende tiltak med pasienten

0.8 – Alkoholmisbruk/rusproblemer 

3.6 – Stress og livsbelastninger

0.9 – Vold/misbruk/omsorgssvikt

0.5 – Bruk av tolk

0.5 – Språkbarriere uten tolk til stede

0.5 – Krigshandlinger og/eller farefull flukt

0.15 – Truende kommentarer eller framtoning

0.8 – Krevende diskusjon knyttet til A- eller B-preparater

0.6 – Krevende diskusjon knyttet til sykemelding av pasient

1.3 – Pasienten fremmet krav som neppe er medisinsk indisert

3.1 – Støttespiller/livsveileder

2.3 – Rakk ikke alle problemstillinger, ny time avtalt



Tidsbruksundersøkelsen, HDIR 2018

Hvor enig er du i følgende utsagn? 
Arbeidstiden (08:00 – 16:00) strekker til for å utføre arbeidet

• Gjennomsnittlig arbeidstid blant fastleger 55,6 timer / uke

• 90% jobber mer enn 37,5 timer / uke

• Arbeidstiden har økt med 7timer / uke siste 4 år

88.9% er helt eller litt uenig



70 %

Hvor enig er du i følgende utsagn?
Jeg kjenner regelmessig på negativt stress i løpet av en arbeidsdag

«73,7% opplever at jobben går ut 

over egen helse (litt enig/enig)»

«32% har ikke tenkt på å slutte i 

jobben sin grunnet arbeidspress de 

siste 6 mnd »

35,7 %

49,0 %
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3,5 %

6,1 % 5,7 %

0 %

10 %

Helt uenig (n=35) Litt uenig (n=61) Nøytral (n=57) Litt enig (n=358) Helt enig (n=491) Vet ikke (n=0)

Avg: 4.21



80 %

Hvor enig er du i følgende utsagn?
Jeg er avhengig av partner/familie/nettverk for å få samspill mellom jobb og andre forpliktelser 
til å fungere

66,6 %
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6,3 %

2,3 %

7,8 %

16,4 %

0,5 %

0 %

10 %

20 %

Helt uenig (n=63) Litt uenig (n=23) Nøytral (n=78) Litt enig (n=163) Helt enig (n=663) Vet ikke (n=5)

Avg: 4.35



Hvor enig er du i følgende utsagn?
Jeg har kapasitet til å ta på meg flere og nye arbeidsoppgaver

96.9% er helt eller litt uenig



Hvor enig er du i følgende utsagn?
Jeg har rammebetingelser til å utvikle meg faglig

76.7% er helt eller litt uenig



NEI til overføringsreform!

JA til samhandlingsreform 2.0!

Tid, kompetanse og ressurser

Oppgaveoverføring

Fastlege Sykehus



Uten endringer forlater ca. 50% faget innen 5 år





Økt konsultasjonstid = sparte innleggelser



Antall innleggelser per konsultasjon (prosentvis)



Våre løsningsforslag 



Driftsform



Finansieringsordning

• Ny finansieringsmodell som sikrer

• Dekning av reelle utgifter til drift av praksis - økt økonomisk trygghet

• Stimulerer til kvalitet i pasient- og oppgavehåndtering, stimulerer til kompetanseheving

• Stimulerer til å drive legekontor i gode lokaler, med nok ansatte og godt teknisk utstyr

• Tar høyde for listelengde - Kostnadsnøytral for kommunene

• Sikrer fortsatt drift både i byer og distrikter

• Økonomisk trygghet for nyetablerte leger ved oppstart 0-lister

• Næringsdrift som hovedform, men mulighet for fastlønn i egnede kommuner• Næringsdrift som hovedform, men mulighet for fastlønn i egnede kommuner



Rammebetingelser

Antall pasienter Totalt tilskudd/år

«Gjennomsnittlig underdekning 20000-25000 kr.

INKL alle utgifter ( pensjon osv) 30000-35000kr

864 inkludert i studien»

Antall pasienter Totalt tilskudd/år

Fastlege 1106 537.516,-

Fastlege 1000 486.000,-

Fysioterapeut 444.600,-

Psykolog 527.880,-

Avtalespesialist kl I* 914.880,-

Avtalespesialist kl II* 1.063.080,-Avtalespesialist kl II* 1.063.080,-

Avtalespesialist kl III* 1.362.600,-

*Plassering i klasse baseres på̊ den enkelte spesialists behov for rom, teknisk utstyr og hjelpepersonell



BLINKMODELL
Kvalitetsrangert 

finansieringsmodell

INNERTIER:
TRINN 3 + SYKEPLEIER/BIOINGENIØR/

FYSIOTERAPEUT/PSYKOLOG



ALIS VEST

- 5 år totalt

ALIS Næring

- Kommunal ansettelse med fastlønn eller 

næringsinntekt

Utdanningsstillinger

- 5 år totalt

- Egen liste?

- 1 år i sykehus

næringsinntekt

- Bygger ikke egen liste. Jobber “oppå” de etablerte 

legelistene   

- «Mester/ svenn», gjennom veiledning av fastlege 

som kjenner sin populasjon 

- Kommunen, får som ved ALIS Vest årlig økonomisk 

støtte til utdanningsutgifter. Kun 2 år

- De 2 første år, mål om felles  

veiledningsgruppe, gjennomføring av 

grunnkurs, obligatoriske kurs osv. - 2 år i AP.

- 1 år i sykehus

ALIS NÆRING

grunnkurs, obligatoriske kurs osv. 

- Helseforetak forplikter seg til å etablere egnede 

sykehusstillinger i år 3

- Stabil søker til fastlegehjemmel eller fastlegevikariat 

etter 3 år

- 2 år i AP.

- Libero

- Kurs

- Avlastning for FL



ER DET FORTSATT ER DET FORTSATT 
HÅP ?


