Rapport til Helsedirektoratet –
status for ALIS-Nord, mars 2020
Innledning
ALIS-Nord er et 5-årig prosjekt for å styrke fastlegeordningen i Nord-Norge med Bodø
kommune som prosjekteier. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet med støtte fra
fylkesmennene i Nord-Norge, og med en egenandel fra deltakerkommunene. ALIS-Nord er
organisert med en prosjektleder i full stilling og en prosjektmedarbeidere i 30 % stilling i hver av
de fire helseforetaksområdene i Nord-Norge. Det er etablert en styringsgruppe med
representanter fra Helse-Nord, KS, Legeforeningen, NSDM og en representant fra kommunene i
hver av de fire helseforetaksområdene. Lederen av helsetjenesten i Bodø kommune er leder av
styringsgruppen.
Målsetting med ALIS-Nord
1) Sikre rekruttering og stabilitet i fastlegestillinger og –hjemler i nordnorske kommuner
2) Utvikle utdanningsstillingsmodeller for nordnorske forhold som passer for både fastlønn og
næringsdrift
3) Sikre at nye fastleger i Nord-Norge får et kvalitetssikret og effektivt spesialiseringsløp i
allmennmedisin, herunder sikre tilrettelegging, forutsigbarhet og fleksibilitet knyttet til
oppnåelse av læringsmål i spesialisthelsetjenesten («sykehusåret»)
4) Utvikle kommunens rolle og kompetanse som tilrettelegger for legers spesialistutdanning i
allmennmedisin og gjøre dem mer attraktiv som arbeidsgiver.
5) I tillegg skal prosjektet generere kunnskap som sentrale myndigheter, andre kommuner og
helseforetak kan nyttiggjøre seg.
Planleggings- og oppstartsfase
Bodø kommune sendte 26. september 2018 en søknad til Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) om prosjektmidler til ALIS-Nord. Tilsagnsbrev fra
Helsedirektoratet ble mottatt 11. desember 2018, i første omgang med tilskudd for to
års drift i tråd med den 5-årige prosjektplanen. Frist for første rapportering til
Helsedirektoratet er 1. april 2020.
Tidligere fylkeslege i Troms, Svein Steinert, ble engasjert som prosjektleder fra 1.
januar 2019, og han ble senere ansatt i stillingen fram til 31.12.2020. Prosjektet ble
offisielt startet med et kick-off-seminar i Tromsø 16. januar 2019 i samarbeid med
ALIS-Vest, og med Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) som arrangør.
Seminaret hadde god deltakelse fra kommuner i hele Nord-Norge.
Første styringsgruppemøte ble avholdt 16. januar, og til sammen ble det avholdt 6
styringsgruppemøter i 2019, hvorav fire på Skype.

ALIS-Nord ble i løpet av februar og mars 2019 presentert i de fire Overordnede
samarbeidsorganene mellom helseforetakene og kommuner (OSO-ene) i landsdelen.
I forkant av møtene utarbeidet prosjektleder Svein Steinert og medisinsk fagsjef ved
UNN, Haakon Lindekleiv, et forslag til alle OSOene om utredning av egne
utdanningsmoduler for allmennleger i spesialisthelsetjenesten. OSO for UNNområdet besluttet å nedsette et bredt sammensatt kliniske samarbeidsutvalg (KSU)
for å gjennomføre utredningen. Arbeidet er foreløpig ikke avsluttet.
I mars ble det opprettet en egen hjemmeside for ALIS-Nord: https://www.alisnord.no/?lang=no_NO
I april 2019 fikk ALIS-Nord tilsagn om prosjektstøtte for et driftsår fra
Fylkesmannen i Nordland, og fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark.
Søknader fra kommunene om deltakelse i ALIS-Nord
18. februar ble det sendt informasjon og invitasjon til alle kommuner i Nord-Norge om
deltakelse i ALIS-Nord. Ved søknadsfristens utløp 1. april 2019 hadde ALIS-Nord mottatt 35
søknader fra til sammen 45 kommuner i Nord-Norge med totalt 365.845 innbyggere*.
Søknadene fordeler seg slik mellom de fire helseforetaksområdene (OSO-områdene):
 Finnmark: 8 søknader som inkluderer 9 kommuner med 61.142 innb.*
 UNN: 11 søknader som inkluderer 19,5 kommuner med 168.673 innb.*
 Nordland: 7 søknader som inkluderer 7,5 kommuner med 76.522 innb.*
 Helgeland: 9 søknader fra 9 kommuner med 59.508 innb.*
(*SSB statistikk per 1. januar 2018)
ALIS-Nord mottok søknader fra 52 prosent av kommunene i Nord-Norge (45 av 87), og
befolkningen i søknadskommunene utgjør 75 prosent av landsdelens innbyggere. Dette betyr at
det ikke bare er små distriktskommuner som opplever rekrutteringssvikt og manglende stabilitet i
fastlegestillinger. Problemene i fastlegeordningen er godt dokumentert også i de store
kommunene som bl.a. Tromsø, Bodø, Rana, Harstad, Narvik, Alta og Hammerfest.
Kriterier for valg av ALIS-Nord-kommuner
Styringsgruppen besluttet i møte 9. april å legge til grunn følgende kriterier for valg av
deltakerkommuner i ALIS-Nord:
6 kommuner (kommunegrupper) bør rekrutteres fra hvert helseforetaksområde
De utvalgte kommunene bør til sammen være representative for fastlegeordningen i
Nord-Norge
ALIS-Nord bør rekruttere tilstrekkelig mange kommuner som ønsker å utprøve «ALISnæring» for å bidra til utvikling av hovedmodellen i fastlegeordningen i tråd med
oppdraget fra HOD.
Kommuner som har avtale om - eller planlegger - interkommunalt samarbeid om
utvikling av legetjenester, bør prioriteres

-

-

ALIS-Nord bør ha med kommuner som inngår i forvaltningsområde for samisk språk
ALIS i prosjektet bør ikke være ansatt eller allerede ha inngått avtale med kommunen før
1. januar 2019
Ingen kommune bør få støtte til mer en to (2) ALIS i prosjektet
ALIS bør gjennomføre spesialistutdanning i allmennmedisin etter ny modell i
spesialistforskriften
Søknaden bør inneholde de mest sentrale opplysningene som det ble spurt om i
invitasjonsbrevet. Det viktigste for den enkelte ALIS er:
a) Egen pasientliste
b) Eget kontor
c) Gode rammer for daglig supervisjon
d) Garanti for strukturert veiledning 3 timer per måned 10,5 måneder per år
e) Rimelig vaktbelastning
f) Bakvakt på legevakt
Andre forhold som vil bidra til stabilitet i ALIS-stillingen/hjemmelen

Følgende kommuner har fått tilbud og bekreftet at de ønsker å delta i prosjektet (f = ALISfastlønn, n = ALIS-næring, total 32 ALIS):
-

Finnmark: Vadsø (1-f), Tana/Nesseby (1-f), Karasjok (1-f), Hammerfest (1-f +
1-n), Sør-Varanger
(1-n) og Alta (1-f)
- UNN: Harstad (2-n), Tromsø (2-n), Narvik/Ballangen/Tysfjord-Øst (1-n + 1-f),
Skånland/Evenes/Tjeldsund (1-n), Målselv (1-n), Bardu (1-f) og Lenvik (1-f)
- Nordland: Vestvågøy (1-f), Øksnes (1-f), Beiarn (1-f), Bodø (2-n), Hamarøy (1-f)
og Steigen (1-f)
- Helgeland: Rana (2-n), Sømna (1-f), Brønnøy (1-f), Vega (1-f), Vefsn (2-n) og
Dønna (1-f)
Flertallet av søkerkommunene ønsket å utprøve en ny modell med ALIS-fastlønn. Siden ALISNord også skal bidra til utvikling av en ny modell for ALIS-næring, ble det avgjørende for hvilke
kommuner som får støtte til to ALIS. Som det framgår av oversikten, er det hovedsakelig de
store kommunene som har erfaring med, og ønsker å videreutvikle, en modell for ALIS-næring,
men også noen mellomstore kommuner ønsker denne modellen.
Prosjektet har åpent for at kommunene kan endre avtale fra næring til fastlønn, eller fra fastlønn
til næring, for å sikre rekruttering og stabilitet i legetjenesten. Begrunnelsene for valg av
arbeidsavtale skal dokumenteres godt fordi dette er et sentralt punkt i ALIS-Nord.
Med utgangspunkt i søknaden, tilleggsopplysninger og kriteriene for valg av ALIS-kommuner
har følgende kommuner fått avslag på sin søknad:
- Finnmark: Porsanger og Nordkapp
- UNN: Kvæfjord, Kåfjord, Nordreisa og Salangen (med Lavangen og Ibestad)

- Nordland: Bø
- Helgeland: Rødøy, Bindal og Hemnes

Ansettelse av prosjektmedarbeidere
I tråd med prosjektplanen for ALIS-Nord, er det utlyst fire 30 prosent- prosjektmedarbeiderstillinger, en for hvert av de fire helseforetaksområdene. Ved søknadsfristens utløp 30. juni var
det en søker fra Finnmark, to fra UNN-området og to fra Nordlandssykehuset område. Det var
ingen søkere fra Helgeland. Fra september 2019 følgende prosjektmedarbeidere vært ansatt i de
tre nordligste helseforetaksområdene:
- Finnmark: Kommuneoverlege og fastlege i Sør-Varanger, Mona Søndenå
- UNN-området: Fastlege i Tromsø, Sirin Johansen
- Nordlandssykehuset: Fastlege i Bodø, Kine Kalstad
Det har i løpet av høsten vært arbeidet aktivt med å rekruttere prosjektmedarbeider fra
Helgelandsområdet uten hell. Stillingen ble derfor utlyst på nytt med søknadsfrist 16. februar
2020: https://ansatt.bodo.kommune.no/recruitment/opening?1
Heller ikke denne gang mottok vi noen søknader. ALIS-Nord er i dialog med kommune på
Helgeland om å kombinere en 30 % prosjektmedarbeiderstilling i ALIS-Nord med en annen
legestilling/hjemmel for å gjøre den mer attraktivt. Dette utviklingsarbeidet er foreløpig satt på
vent pga. koronakrisen.
Ansettelse av ALIS og veiledere i prosjektkommunene
•
•
•

Kommunene bestemmer selv om ALIS-stillingene utlyses som enten ALISfastlønn eller ALIS-næring - eller om søkerne gis mulighet til å velge mellom
både ALIS-fastlønn og ALIS-næring.
Kommune avgjør selv de økonomiske rammene for arbeidsavtalene tilpasset
lokale forhold (listestørrelse, lønns- og arbeidsvilkår for de etablerte fastlegene i
kommunen, stabilitet i fastlegetjenesten m.m.)
ALIS-Nord bidrar med kr. 200.000 i nettotilskudd per ALIS per år.

Arbeidet med å ansette ALIS i kommunene har vært mer ressurskrevende og tatt lengre tid enn
antatt. Det har vært 0 – 16 søkere per stilling og mange stillinger har vært utlyst flere ganger. Det
har vist seg vanskeligere enn antatt å ansette ALIS i næringsavtaler enn i fastlønnsavtaler. Status
for ansettelsesarbeidet, inkludert inngåelse av avtale med veileder og utarbeidelse av individuelle
utdanningsplaner, ble presentert på Helsedirektoratets fastlegekonferanse 5. desember 2019:

ALIS-Nord-konferansen i Bodø 6. november om «Framtidens fastlegeordning»
Allerede våren 2019 besluttet styringsgruppen at ALIS-Nord skulle arrangere en egen ALISkonferanse i Bodø i november. Konferansen ble arrangert med støtte fra HOD, Legeforeningen
og KS og samlet ca. 100 deltakere fra hele Nord-Norge. Det ble i tillegg gjennomført et godt
besøkt dialogmøte med representanter fra prosjektkommunene om ettermiddagen 5. november.
Program, presentasjoner og intervjuer er tilgjengelig på hjemmesiden til ALIS-Nord:
https://www.alis-nord.no/nyhetsarkiv/alis-nord-konferansen-framtidens-fastlegeordning
Det ble ikke gjennomført en skriftlig evaluering av konferansen, men prosjektledelsen har fått
mange positive tilbakemeldinger på program og gjennomføring fra deltakere, bidragsytere og
personer som fulgte konferansen via streaming.

Nasjonal ALIS-konferanse høsten 2020
Styringsgruppen har etter råd fra prosjektledelsen besluttet at ALIS-Nord ikke bør satse på en
egen konferanse i 2020, men bidra til at det arrangeres en nasjonal ALIS-konferanse i samarbeid
med ALIS-Vest og Helsedirektoratet høsten 2020, f.eks. på Gardermoen. Styringsgruppen i
ALIS-Vest gjorde et tilsvarende vedtak, og det er berammet en samarbeidsmøte på Skype

mellom ALIS-Nord, ALIS-Vest og Helsedirektoratet 31. mars 2020 hvor dette arrangementet er
et av hovedpunktene.

I samråd med ALIS-Vest har prosjektleder Svein Steinert i ALIS-Nord booket møterom for inntil
200 personer på Park Inn, Gardermoen torsdag 3. september 2020. Det er i tillegg bestilt
overnatting for inntil 70 personer og møterom for inntil 50 personer 16.00 – 19.00 onsdag 2.
september. Bestillingen kan kanselleres fram til 1. mai uten kostnad for arrangørene.
Helsedirektoratet har i en e-post 18. mars 2019 bekreftet at de ønsker å være medarrangør av den
nasjonale ALIS-konferansen 2020 og vil bidra med kr. 50.000 dvs. et tilsvarende beløp som
ALIS-Vest tidligere har avsatt. Styringsgruppen i ALIS- Nord bes i sitt møte 25. mars 2019 om å
sette av kr. 50.000 til konferansen.
Den pågående koronapandemien gjør det i dag svært usikkert om konferansen kan avvikles som
planlagt. Planleggingen fortsetter, og det vil fortløpende tas stilling til avlysning eller utsettelse.

Etablering ALIS-kontor i alle helseregioner
I april 2019 fikk Helsedirektoratet oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å foreslå en
prosess for etablering av 4-5 ALIS-kontorer for å dekke hele landet.
Helsedirektoratet foreslo at det opprettes 5 ALIS-kontorer som til sammen skal dekke hele
landet. Kontorene er foreslått lagt til Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar. De tre
førstnevnte skal dekke kommunene i hhv. Helse-Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest. I Helse
Sør-Øst er det gjort en desentralisert plassering av kontorene. Kontorene må jobbe sammen for å
dekke hele regionen inkludert samarbeid med Oslo. Arbeidsgiveransvaret knyttes til
vertskommunen.
I mai 2019 ble det utarbeidet et mandat for de fem regionale ALIS-kontorene. Forslaget ble sent
på høring til de aktuelle kommunene, KS og Legeforeningen. Det er senere avholdt flere møter
mellom helsedirektoratet og vertskommunene for ALIS-kontorene. Det siste møtet ble avholdt i
Oslo 26. februar 2019.
10. mars 2020 fikk Bodø kommune tilsendt en kontrakt fra Helsedirektoratet om etablering av et
regionalt ALIS-kontor med ansvar for å gi råd og veiledning til alle kommuner i Nord-Norge.
Helsedirektoratet forplikter seg til å finansiere kontoret med kr. 2 millioner per år. Dette beløpet
kommer i tillegg til økonomisk tilskudd til å drive prosjektet ALIS Nord. Kontrakten ble
undertegnet av Bodø kommune 11. mars 2020. Se vedlegg 1.

Rapport om fastlegetjenesten i Nord-Norge
I januar 2019 nedsatte Helse Nord en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å utarbeide en rapport
om fastlegetjenesten i Nord-Norge. Bakgrunnen for rapporten var en tiltagende bekymring i
Helse Nord RHF om at en krise i landsdelens fastlegetjeneste også vil ramme og svekke
spesialisthelsetjenesten.
Rapporten ble ferdigstilt i september 2019: https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporterog-utredninger/fastlegetjenesten-i-nord-norge
Arbeidsgruppen ble ledet av direktør Finn Henry Hansen i Helse Nord og Svein Steinert,
prosjektleder i ALIS-Nord var en av medlemmene i gruppen. En betydelig del av
prosjektlederens arbeidstid ble brukt til dette rapportarbeidet våren 2019. Høsten 2019 har Finn
Henry Hansen, Svein Steinert og Birgit Abelsen, NSDM, presentert rapporten på en rekke møter
bl.a. i Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, KS og Legeforeningen.
Rapporten inneholder en mange konkrete tiltak og innspill til den nye handlingsplanen for
fastlegeordningen som skal ferdigstilles våren 2020: https://www.nsdm.no/foreslar-34-tiltak-for-astyrke-fastlegetjenesten-i-nord/

Intern og ekstern evaluering av ALIS-Nord
FAFO er i samarbeid med NSDM og Agenda Kaupang ansvarlig for den eksterne evalueringen av ALIS
Nord. Etter råd fra styringsgruppen i ALIS-Nord utarbeidet prosjektledelsen, NSDM og FAFO i felleskap et
elektronisk rapportskjema til ALIS-Nord kommunene. Bakgrunnen for dette var at vi ikke ønsket å
belaste kommunene med både en intern rapport til ALIS-Nord og en annen rapport til FAFO. Vi ønsket
også å ha en felles database for noen nøkkelindikatorer i prosjektet.
Rapportskjemaet ble sendt til kommunene i en e-post 11. februar fra Jon Helgheim Holte i FAFO.
Svarfristen var 1. mars 2020. Dette er i tråd med prosjektplan og opplysninger i tildelingsbrev til
prosjektkommunene.
Ved svarfristens utløp hadde vi mottatt svar fra 18 av 25 kommuner. Etter flere purringer per e-post og
telefon fastsatte vi siste frist for rapportering til 15. mars. Det gav følgende resultat:
-

24 av 25 kommuner har svart.
18 kommuner oppgir at de har fått innvilget tilskudd til én ALIS-Nord stilling.
6 kommuner oppgir at de har fått innvilget tilskudd til to ALIS-Nord stillinger.
1 kommune som ikke har svart har fått tilskudd til to ALIS-Nord stillinger (Hammerfest).

Totalt har vi altså mottatt svar om status for 30 av 32 ALIS-Nord stillinger.

Som ledd i rapporteringen til Helsedirektoratet har Jon Helgheim Holte tatt ut noen nøkkeldata som går
fram av vedlegg 2 i dette dokumentet. Resultatene sammenfaller i stor grad med presentasjonen i
helsedirektoratet 1. desember, men inneholder mer informasjon.
Materialet inneholder i tillegg en rekke data som det vil kreve tid å analysere for å få et godt bilde den
samlede fastlegesituasjonen i prosjektkommunene. Dataanalyser vil bli utført så raskt som mulig og
presentert i en egen rapport fra FAFO og NSDM i løpet av våren 2020.

Foreløpige regnskapstall for 2019 og budsjett
ALIS-Nord kommunene ble i e-post av 11. februar 2020 bedt om å oversende regnskap for bruk
av prosjektmidler i 2019. Etter flere purringer mangler Bodø kommune fortsatt regnskap fra 12
av 25 kommuner. Pga. av den pågående koronakrisen har prosjektledelsen foreløpig besluttet å
avventer videre purring på disse regnskapene. Økonomiseksjonen i Bodø kommune har
sammenstilt de opplysningene vi så langt har mottatt. Opplysningene finnes i et eget regneark
som vedlegg til denne rapporten.
Bodø kommune har også utarbeidet en regnskapsrapport for utgifter knyttet til intern drift av
ALIS-Nord i 2019, og et oppdatert budsjett. Se eget vedlegg til rapporten.

Bodø 20. mars 2010
Svein R. Steinert
Prosjektleder ALIS-Nord

Vedlegg 1

Vedlegg 2:

ALIS-Nord survey - foreløpige resultater
Prosjektledelsen i ALIS-Nord, NSDM og FAFO utarbeidet i felleskap et elektronisk rapportskjema til ALISNord kommunene. Skjemaet ble sendt til kommunene i en epost 11. februar 2020 fra Jon Helgheim Holte
i FAFO som er ansvarlig for den eksterne evalueringen av ALIS-Nord. Svarfrist var 1. mars 2020. Etter
flere purringer har vi mottatt følgende svar per 15. mars 2020:

24 av 25 kommuner har svart.
18 kommuner oppgir at de har fått innvilget tilskudd til én ALIS-Nord stilling.
6 kommuner oppgir at de har fått innvilget tilskudd til to ALIS-Nord stillinger.
1 kommune som ikke har svart har fått tilskudd til to ALIS-Nord stillinger (Hammerfest).

Totalt har vi altså mottatt svar om status for 30 av 32 ALIS-Nord stillinger.
___

Rekruttering
Q1 Hvordan har kommunen rekruttert leger til ALIS-Nord-stillingen?
a) Utlysning der det ble fremhevet at stillingen er knyttet til ALIS-Nord prosjektet
(«særskilt ALIS-Nord utlysning»)
b) Utlysning uten henvising til ALIS-Nord prosjektet (eks. ansettelsesprosess som
ble satt i gang før deltakelsen i ALIS-Nord ble avklart)
c) Direkte tilbud til intern lege (ingen utlysning)
d) ALIS-Nord stillingen er ikke bemannet per i dag (dvs. ingen har begynt i
stillingen og det er heller ikke inngått avtale/kontrakt om at noen snart skal
begynne i stillingen)

Merk: Kommunene med to ALIS-stillinger har rapportert spesifikt for hver enkelt stilling.
Forklaring av hvorfor ALIS-stillingen ikke er bemannet og hva som er status for denne stillingen per i dag:
-

Sør Varanger: Egentlig ble det opprettet en 12. fastlegehjemmel i 2018. Den ble lyst ut en gang,
men ingen kvalifiserte søkere. Vi søkte så om å bli med i ALIS-Nord-prosjektet, og fikk en
næringshjemmel tilknyttet prosjektet som ble utlyst. Vi fikk en kvalifisert søker som fikk tilbud,
men takket nei. Lyst ut på nytt nå.

-

Vega: Ingen kvalifiserte søkere (vi har en dansk søker men hun har ikke norsk turnus og kan
derfor ikke ansettes). Stillingen er ubesatt og skal betejens av vikar. Ny utlysning mai/juni 2020.
Vi har en lokal ung lege som er i turnus og som ønsker stillingen fra mars 2020. Hun søker i neste
runde.

16
6
4
4

-

Sømna: Sømna legekontor fikk tilsatt ALIS-lege i mars 2019. Denne legen sa opp stillingen etter 6
uker. Etter dette så har Sømna kommune i flere omganger forsøkt å rekruttere ny ALIS, men har
ennå ikke hatt kvalifiserte søkere på denne stillingen.

-

Rana: Stillingen er utlyst uten å få søkere. Avventer sak som skal til politisk behandling
vinter/vår 2020 som kan endre de økonomiske betingelsene for fastlegevirksomhet i
kommunen. Stillingen vil bli lyst ut på nytt når dette er avklart

Oversikt når ALIS-stillingene ble besatt
Bodø kommune
Sør-Varanger kommune
Karasjok kommune
Harstad kommune
Målselv kommune
Vega
Vadsø
Øksnes
Vefsn
Rana
Tromsø kommune
Alta kommune
Beiarn
Vestvågøy
Tana og Nesseby
Dønna kommune
Bardu
Brønnøy 1813
Senja kommune ( tidligere
Lenvik kommune)
Sømna kommune
Narvik kommune
Hamarøy
Steigen
Tjeldsund - ETS medisinske
senter (gjelder også Evenes
kommune)

01.10.19
Ikke besatt
Ikke besatt *
02.09.19
1.september 2019
Ikke besatt
01.07.19
Juli 2019.
01.02.19
01.05.2020
01.11.2019
01.09.19.
06.01.20
Søker fikk tilbudet og takket ja til
stillingen i i nov-19. Begynte 1.2.2020
01.09.2019
Begynte 1. mars 2019, men ALISavtalen ble inngått 20. juni 19
1 april 2019
01.03.2019
1.1.2019
Ikke besatt
01.04.2020
01.09.2019
1.3.20

01.09.19

16.09.19

01.02.19
01.01.2020

28.02.2020

01.01.2018

*Merk: Karasjok svarer ikke alternativ d («ALIS-Nord stillingen er ikke bemannet per i dag») på spørsmålet om
hvordan kommunen har rekruttert leger til ALIS-stillingen (Q1). Der svarer de alternativ a («særskilt ALIS-Nord
utlysning»), og til det har de lagt inn følgende merknad: "Fått søkere på den stillingen og det skal bli gjort
tilsetting." I de etterfølgende spørsmålene, f. eks. «Hvilken av de følgende driftsformene har det blitt inngått avtale

om?» har de svart som om at stillingen er besatt, men det er altså et lite usikkerhetsmoment knyttet til om de
faktisk fikk landet en avtale – det har kanskje blitt avklart nå da ….

Om rekrutteringsprosessen
Var det nødvendig å lyse ut stillingen flere ganger?*
Ja
3
Nei
19
*Spørsmålet er stilt for de 22 stillingene som har blitt utlyst og besatt, dvs. hvis Q1 = a eller b
Av de tre stillingene som har blitt utlyst flere ganger, har to stillinger blitt lyst ut én ekstra gang og én
stilling har blitt lyst ut to ekstra ganger før stillingen ble besatt. For disse stillingene har det kun vært 1
kvalifisert søker i runden som førte frem til at stillingen ble besatt.
_____
Antall søkere for de 19 stillingene som ble bemannet i første søknadsrunde:
12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Snitt og median = 3 søkere per stilling

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Driftsform
Hvilken av de følgende driftsformene har det blitt inngått avtale om for ALISNord-stillingen?
Næringsdrift - legen holder både lokaler, utstyr og hjelpepersonell selv
Næringsdrift - med kommunal leieavtale for lokaler, utstyr og/eller personell
Fastlønn med bonus (tillegg av en viss andel av egenandeler og/eller HELFO
refusjon)
Fastlønn uten bonus

4
2
13
7

Ble stillingen lyst ut med fastlønn, næringsdrift eller gav kommunen søkerne
mulighet til å velge driftsform?
5
10
7
*Spørsmålet er stilt for de 22 stillingene som har blitt utlyst og besatt. For de tre kommunene med flere
utlysninger er det betingelsene for den siste utlysningen som er telt, dvs. utlysningen som førte frem til
at stillingen ble besatt
Næringsdrift
Fastlønn
Valgfritt

Vi har undersøkt om noen kommuner har lyst ut stillingen som næring og likevel endt opp med å inngå
avtale om fastlønn, eller omvendt - lyst ut stillingen som fastlønn og endt opp med å inngå avtale om
næring. Bortsett fra Bodø, som oppgir at betingelsene for driftsform ble endret mellom første og siste
utlysning for én stilling, har ingen kommuner endret betingelsene underveis. (Merk: Når stillingen har
blitt lyst ut med valgfri driftsform ender det som regel opp med at det inngås avtale om fastlønn. I
hvilken grad driftsform bidrar til å forklare hvorfor fire stillinger fortsatt står ubesatt kommer ikke helt
klart frem at av denne undersøkelsen.)

Veiledning
Har kommunen inngått avtale med individuell veileder for ALIS-Nordlegen?
Ja
Nei

22
4

Har ALIS-Nord-legen begynt i obligatorisk gruppeveiledning?
Ja
Legen gjennomførte gruppeveiledning før oppstart i ALIS Nord-stillingen
Nei
Vet ikke

13
2
7
4

Utdanningsplan
Er det utarbeidet en individuell gjennomføringsplan for ALIS-Nord-legen?
Nei
Kommunen jobber med å lage utdanningsplan nå
Ja
Nei

2
13
11
2

Vennligst oppgi hvordan tilskuddsmidlene kommunen mottok gjennom ALIS-Nord prosjektet for 2019 (100
000 kr) har blitt brukt? [Angi beløp i kroner fordelt over følgende poster]
Tilleggsfinansiering
av
fastlønnsavtaler:

Bodø kommune

Etableringstilskudd
til avtalehjemler:

100.000.-.

Forsterket
basistilskudd:

Dekning av
utdanningsutgifter
(kursavgift,
veiledningsavgift,
praksiskompensasjon,
oppholdsutgifter for
ALIS som ikke dekkes
av Legeforeningen):

Utgifter til
individuell
veiledning og
supervisjon:

Kursutgifter til
individuell
veileder utover
det som
dekkes av
Legeforeningen

Tilskudd til
kvalitetsutvikling i
av SKIL:

100.000.-.

Sør-Varanger
kommune

Karasjok
kommune

0

0

0

0

0

0

0

Harstad
kommune
Målselv
kommune

100 000
0

0

0

0

16000

0

0

Vega

0

0

0

0

0

Her ønsker vi å ko
gang

Vadsø

70.000 kr. Vi har
en forholdsvis ny
3. lege hjemmel,
men den ble
opprettet for et
par år siden.
0

0

0

0

0

0

0

Øksnes

80000

0

0

10403

Vefsn

86196,44

13519,56

Rana

0

0

0

0

0

0

0

Tromsø
kommune
Alta kommune

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ikke avklart.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3274

0

3274

0

93000

0

0

7000

0

0

0

Beiarn
Vestvågøy

Tana og Nesseby
Dønna
kommune
Bardu
Brønnøy 1813

50 000

50 000
100 000 (
formalisering av

Senja kommune
( tidligere Lenvik
kommune)
Sømna
kommune

65 000

Narvik
kommune

Har ikke brukt
disse enda, pga. av
at vi ikke har fått
tildelt ny hjemmel
før februar i 2020
og vil komme til å
be om at
kommunal ALIS
som ble ansatt i
april 2019 kan gå
inn i prosjektet.

10

0

Hamarøy

Steigen

0

Tjeldsund - ETS
medisinske
senter (gjelder
også Evenes
kommune)

91426 kr

0

0

stillingsprosent
som veileder )
25 000

ALIS-lege fikk
mars 2019
veiledning fra
spesialist i
allmennmedisin,
inntil denne
legen sa opp
stillingen sin
etter 6 uker.

0

Skal benyttes til
utdanningsutgifter,
veiledning,
praksiskompensasjon
og oppholdsutgifter

ALIS nr 2 skal
dekkes
veildening og
supervisjon

Ja

8000

39069

16400

0

0

0

8574 kr

Sømna legekontor
de siste 2 årene
gjennomført kurs
av SKIL: Pasienter
utsatte grupper (P
legemiddelgjenno
og generell
kvalitetsforbedrin
legene deltok i fel
undervisning via S

0

