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1. Innledning  
 

ALIS-Nord er et 5-årig prosjekt (2019 - 2023) for å styrke fastlegeordningen i Nord-Norge med 

Bodø kommune som prosjekteier. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet med støtte fra 

statsforvalterne i Nord-Norge, og med en egenandel fra 25 deltakerkommuner. ALIS-Nord er 

organisert med en prosjektleder i 50 % stilling og 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. 

 

 

2. Målsetting med ALIS-Nord 
  
1) Sikre rekruttering og stabilitet i fastlegestillinger og –hjemler i nordnorske kommuner  

2) Utvikle utdanningsmodeller 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 kommunene mer attraktive som arbeidsgivere.  

5) I tillegg skal prosjektet generere kunnskap som sentrale myndigheter, andre kommuner og 

helseforetak kan nyttiggjøre seg.  

 

 

3. Planlegging, oppstart og drift av ALIS-Nord 

fram til mars 2020 
 

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. 

 

Aktivitet og måloppnåelse for de to første driftsårene går fram av den første interne 

statusrapporten fra ALIS-Nord som ble sendt til Helsedirektoratet i tråd med 

rapporteringsfrist 1. april 2020: https://www.alis-nord.no/nyhetsarkiv/statusrapport-

alis-nord-mars-2020  

 

Den første eksterne evalueringsrapporten om ALIS-Nord ble publisert av Fafo i 

september 2020: https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-

notater/item/folgestudie-alis-nord-underveisnotat   

 

https://www.alis-nord.no/nyhetsarkiv/statusrapport-alis-nord-mars-2020
https://www.alis-nord.no/nyhetsarkiv/statusrapport-alis-nord-mars-2020
https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-notater/item/folgestudie-alis-nord-underveisnotat
https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-notater/item/folgestudie-alis-nord-underveisnotat


Fafo-rapporten bygger på data en spørreundersøkelse med svarfrist 1. mars 2020 og 

intervjuer med ALIS, veiledere og helseledere i løpet av høsten 2019 og våren 2020. 

Samlet gir de to rapportene en god beskrivelse av aktivitet og måloppnåelse for 

ALIS-Nord i de to førets årene av prosjektet. 

 

Prosjektlederen i ALIS-Nord var i tillegg sterkt involvert i utarbeidelsen av Helse 

Nords utredning om «Fastlegetjenesten i Nord-Norge - status, utfordringer og forslag 

til tiltak» som ble publisert i september 2019: https://www.alis-

nord.no/nyhetsarkiv/34-konkrete-forslag-for-a-styrke-fastlegeordningen-i-nord-

norge-article246-28.html   

 

 

4. Aktivitet i ALIS-Nord og måloppnåelse fra 

mars 2020 – mars 2021  
 

La det med en gang være sagt - for ALIS-Nord som for resten av samfunnet har mars 

2020 – mars 2021 i stor grad vært preget av koronapandemien. De negative 

konsekvensene for ALIS-Nord har i første rekke vært: 

- Reduserte muligheter for å arrangere kurs og fysiske møter for ALIS, 

individuelle veiledere og helseledere pga. smittefare 

- Økt arbeidsbelastning på kommunale helseledere, kommuneoverleger og 

fastleger i forhold til epidemibekjempelse 

- Redusert kapasitet i kommunene til lokal utvikling av spesialistutdanningen i 

allmennmedisin  

- Redusert utbytte av gruppeveiledning for ALIS fordi digitale møter ikke er 

fullgod erstatning for fysiske møter  

- Usikkerhet om økonomiske rammebetingelser og smitteverntiltak for ALIS 

og fastleger, spesielt i første fase av pandemien  

 

Pandemien har også hatt positive effekter: 

- ALIS, individuelle veiledere og helseledere har i løpet av kort tid utviklet god 

kompetanse på digital samhandling 

- Unødvendige kostbare og tidkrevende reiser har ikke blitt gjennomført 

- Det er utviklet flere digitale kurs for allmennleger med høy kvalitet, bl.a. i 

regi av Nordland legeforening 

- ALIS og fastleger har fått økt kompetanse om smittevern og helseberedskap 

- Kommunehelsetjenestens viktige rolle i smittevernarbeid er godt dokumentert 

og blir forhåpentligvis høyere verdsatt av lokale, regionale og sentrale 

myndigheter i årene som kommer.  

 

Bodø kommune fikk i tillegg en veldig positiv melding fra Helsedirektoratet 25. juni 

2020:  

- Helsedirektoratet innvilger tilskudd på inntil 23 400 000 kroner til ALIS-Nord 

2019 - 2023 over kap. 762, post 63 på statsbudsjettet for 2020. 

 

https://www.alis-nord.no/nyhetsarkiv/34-konkrete-forslag-for-a-styrke-fastlegeordningen-i-nord-norge-article246-28.html
https://www.alis-nord.no/nyhetsarkiv/34-konkrete-forslag-for-a-styrke-fastlegeordningen-i-nord-norge-article246-28.html
https://www.alis-nord.no/nyhetsarkiv/34-konkrete-forslag-for-a-styrke-fastlegeordningen-i-nord-norge-article246-28.html


Det betyr at ALIS-Nord allerede har fått tilskudd fra Helsedirektoratet helt fram til 

31.12.2023 i tråd med budsjettet i prosjektplanen. Tilskudd fra Stasforvalterne i 

Nord-Norge må ALIS-Nord søke om årlig, også i resten av prosjektperioden. 

 

 

4.1 Aktivitet i styringsgruppen 

Styringsgruppen i ALIS-Nord gjennomførte 7 møter og behandlet 59 saker i perioden 

fra mars 2020 – mars 2021. Styringsgruppen er som tidligere beskrevet bredt 

sammensatt med representanter fra helsetjenesten i hele Nord-Norge. Hverken 

prosjektleder eller styringsgruppen har derfor sett behov for å opprette en egen 

referansegruppe for ALIS-Nord.  

 

Møtene i styringsgruppen har vært inspirerende og av stor betydning for framdriften i 

prosjektet. 

 

 

4.2 Gjennomføring av møter, kurs og nettverkssamlinger for 

deltakerkommunene 

Våren 2020 skulle prosjektmedarbeiderne og prosjektleder besøke alle 

deltakerkommunene i sitt helseforetaksområde. Målsettingen var å møte ALIS, 

individuelle veiledere og helseledere i alle 25 deltakerkommuner for å bedre kjent, 

og for å få mer kunnskap om legetjenesten i den enkelte kommune. Dette måtte 

avlyses pga. koronapandemien.  

 

Da det ganske raskt ble klart at pandemien kunne bli langvarig, ble fysiske møter 

konvertert til digitale møter av et par timers varighet. For noen kommuner ble det 

gjennomført flere Teams-møter i løpet av våren pga. behov for mer rådgivning og 

veiledning. Møtene fungerte overraskende bra, men de gav ingen mulighet til å se de 

fysiske arbeidsforholdene til ALIS, veiledere og fastlegenes medarbeidere på 

kontoret. Digitale møter gir også begrenset mulighet til å bli godt kjent med 

mennesker man tidligere ikke har møtt ansikt til ansikt.  

 

Høsten 2020 var covid-19-smitten så begrenset i Nord-Norge at det var mulig 

gjennomføre en nettverkssamling i Bodø 29. - 30. september, og en samling i Tromsø 

8. – 9. oktober. I Bodø deltok ALIS, veiledere og helseledere fra deltakerkommunene 

i området for Helglandssykehuset og Nordlandssykehuset. I Tromsø deltok ALIS, 

veiledere og helseledere fra området for Finnmarksykehuset og UNN. Møtene ble 

oppfattet som svært nyttige or deltakerne og prosjektledelsen.  

- https://www.alis-nord.no/nyhetsarkiv/nettverksmote-i-bodo-og-tromso   

 

Nye fysiske nettverksmøter ble planlagt i april 2021. På grunn av den alvorlige 

smittesituasjonen vinteren 2021, ikke minst i Bodø kommune, blir dette digitale 

dagsmøter. 

 

Det har i hele prosjektperioden vært løpende kontakt etter behov mellom 

prosjektledelsen og deltakerkommunene via e-post, telefon og Teams- møter. 

https://www.alis-nord.no/nyhetsarkiv/nettverksmote-i-bodo-og-tromso


 

 

4.3 Nasjonalt ALIS-webinar 3. september 2020 

ALIS-Nord og ALIS-Vest planla den tredje nasjonale ALIS-konferansen på 

Gardermoen 3. september 2020 i samarbeid med Helsedirektoratet, KS og 

Legeforeningen. Pga. smittesituasjonen våren 2020 ble konferansen etter samråd med 

Helsedirektoratet omgjort til et webinar. Webinaret hadde i underkant av 200 

deltakere og ble godt mottatt. Flere har også sett webinaret i etterkant: 

- https://www.alis-nord.no/nyhetsarkiv/gikk-du-glipp-av-alis-konferansen  

 

 

4.4 Samarbeid med KS 

ALIS-Nord har i løpet av de siste året styrket samarbeidet med KS regionalt om 

utfordringer i fastlegeordningen, og om nye oppgaver for kommunene i tråd med 

spesialistforskriften. Prosjektlederen har bl.a. deltatt i flere Teams-møter med 

ordførere og kommunedirektører i Nord-Norge i regi av KS. KS, representert med 

Lisa Friborg, deltar regelmessig i styringsgruppemøtene. 

 

 

4.5 Samarbeid med Helse Nord 

ALIS-Nord har helt fra staten i januar 2019 har et tett samarbeid med Helse-Nord, 

spesielt med direktør Finn Henry Hansen, som også er medlem av styringsgruppen. 

Den røde tråden i dette samarbeidet har vært en felles forståelsen av at kommune- og 

spesialisthelsetjenesten er gjensidig avhengig av hverandre for å tilby pasientene i 

Nord-Norge et godt og sømløst helsetilbud. En ytterligere forverring av krisen i 

fastlegeordningen vil få store negative konsekvenser for helseforetakene.  

 

I styringsgruppens møte 22. oktober 2020 deltok også administrerende direktør i 

Helse Nord, Cecilie Daae. Hovedtema i dette møtet var de regionale helseforetakenes 

ansvar for å tilrettelegge for ALIS-stillinger i sykehus. Det var enighet om at slike 

stillinger må etableres for å sikre nødvendig kompetanse hos framtidens 

allmennleger.  

 

Helse Nord har i sitt oppdragsbrev for 2021 gitt følgende oppdrag til de fire 

helseforetakene i Nord-Norge:  

«Delta i å utarbeide en regional opptrappingsplan som i løpet av 2022 sikrer nødvendig antall 

øremerkede utdanningsstillinger (x antall stillinger av 6 måneder) for sykehuspraksis for ALIS-

leger.  

- Planen skal også ivareta hvordan ALIS kan tilbys en sykehuspraksis som  

er tilpasset allmennlegers behov tilknyttet fastsatte læringsmål og i tråd  

med inngåtte samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene.  

     

Opptrappingsplanen skal ferdigstilles innen 1. august 2021 slik at ordningen kan iverksettes i 

regionen fra tredje tertial 2021. I planen må det inngå opplegg for systematisk evaluering for å 

sikre riktig kapasitet/antall.  

 

https://www.alis-nord.no/nyhetsarkiv/gikk-du-glipp-av-alis-konferansen


Planarbeidet skal gjøres i samarbeid med Regionalt ALIS-kontor/ALIS Nord, Nasjonalt senter 

for distriktsmedisin, Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering og ledes av UNN. 

ALIS-kontoret for Nord-Norge gis ansvar for å rekruttere fastleger og LIS-leger under utdanning 

for deltagelse i utredningsarbeidet.» 

 

Arbeidet ledes av forsknings og utdanningssjef Einar Bugge, UNN, og arbeidsgruppen hadde sitt 

første møte fredag 26. mars 2021. 

 

 

4.6 Samarbeid med Helsedirektoratet  

ALIS-Nord har gjennom hele perioden hatt regelmessig kontakt med flere avdelinger i 

Helsedirektoratet, og prosjektleder og medarbeidere har deltatt i digitale møter om 

videreutvikling av Handlingsplanen og om spesialistutdanningen i allmennmedisin. 

Helsedirektoratet var også medarrangør av det nasjonale ALIS-webinaret 3. september 2020. 

 

 

4.7 Samarbeid med Legeforeningen 

ALIS-Nord har det siste året deltatt i flere møter med Legeforeningen om ALIS-avtaler og 

spesialistutdanningen i allmennmedisin, ikke minst med leder av spesialitetskomiteen i 

allmennmedisin, Hans Høvik, som også er medarbeider i ALIS-Vest. ALIS-Nord har kontakt 

med regionalt ansvarlig lege for gruppeveiledningen i allmennmedisin Peter Prydz, og har også 

gjort flere forsøk på å arrangere lokale kurs for individuelle veiledere i allmennmedisin som er 

blitt avlyst pga. smittesituasjonen. 

 

Prosjektleder Svein Steinert er medlem av hovedkomiteen for Nordisk kongress i 

allmennmedisin 2022 (NCGP 2022) som skal arrangeres i Stavanger i juni 2022: 

https://www.ncgp2022.no/  

 

 

 

5. Status i ALIS-Nord kommunene mars 2021. Foreløpige 

resultater  

Fafo er i samarbeid med NSDM ansvarlig for den eksterne evalueringen av ALIS-Nord på 

oppdrag fra KS. Datainnsamlingen skjer gjennom en årlig spørreundersøkelse til alle 

deltakerkommunene, og gjennom intervjuer med utvalgte ALIS, individuelle veiledere og 

helseledere i kommunene. Prosjektledelsen i ALIS-Nord er ansvarlig for den daglige driften av 

prosjektet og skal avgi en årlig statusrapport til Helsedirektoratet per 1. april. 

For å begrense arbeidsbyrden for helselederne i kommunene har prosjektledelsen, FaFo og 

NSDM valgt å utarbeide et felles spørreskjema til bruk for både i den interne og eksterne 

evaluering av ALIS-Nord. Spørreskjemaet ble sendt til kommune i begynnelsen av februar med 

svarfrist 1. mars 2021 (vedlegg 1). 

Etter noen purringer mottok vi svar fra alle 25 kommuner i løpet av 15. mars. Under presenteres 

noen foreløpige resultater fra deler av spørreundersøkelsen. FaFo vil utarbeide en mer 

https://www.ncgp2022.no/


omfattende rapport i løpet av våren/sommeren 2021, som også inkluderer intervjuer av ALIS, 

individuelle veiledere og helseledere i deltakerkommunene.  

Av tabell 1 framgår det at deltakerkommunene i ALIS-Nord hadde i gjennomsnitt 16 

fastlegehjemler (median 11) med en variasjon fra 2 – 78 hjemler. Inkludering av relativt mange 

mellomstore og store kommuner har sammenheng med et av prosjektets hovedoppdrag: utvikle 

nye modeller for både ALIS-næring og ALIS-fastlønn.    

Som det går fram av tabellen har deltakerkommunene til sammen inngått fastlegeavtale med 360 

leger. 169 (47 %) av disse er allmennleger under spesialisering (ALIS). 86 ALIS (51 %) 

gjennomfører spesialistutdanning etter ny ordning, og 82 ALIS (49 %) er under spesialisering i 

gammel ordning. Mange kommuner har derfor avtaler med betydelig flere ALIS de totalt 32 

ALIS som mottar tilskudd fra ALIS-Nord. 

Tabell 1. Status for fastlegeordningen i deltakerkommunene  

 Snitt Median Min Maks Totalt

* 

Hvor mange fastlegehjemler er det i din kommune per i 

dag? 

16 11 2 78 396 

Hvor mange fastleger har kommunen inngått fastlegeavtale 

med per i dag? 

14 10 2 78 360 

Hvor mange av legene i kommunen er under spesialisering 

i allmennmedisin på ny spesialiseringsordning? 

4 2,5 0 15 86 

Hvor mange av legene i kommunen er under spesialisering 

i allmennmedisin på gammel spesialiseringsordning? 

3 3 0 13 83 

Hvor mange nye fastlegehjemler/stillinger har kommunen 

etablert i løpet av 2020? 

0 0 0 4 12 

Hvor mange av de nyetablerte hjemlene/stillingene har blitt 

tildelt leger som ikke er spesialist i allmennmedisin? 

0 0 4 4 

 

11 

 

Hvor mange fastlegehjemler/stillinger står per i dag ubesatt 

som følge av andre forhold enn fødselspermisjon eller 

annen type permisjon? 

1 1 0 6 32 

*samlet for alle deltakerkommunene i ALIS-Nord 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 2 viser at 15 av 24 kommuner (63 %) har store eller svært store vanskeligheter med å 

rekruttere kvalifiserte leger. 

Tabell 2. I hvilken grad har kommunen vanskeligheter med å rekruttere kvalifiserte leger 

til hjemler i kommunen? (n=24) 

 n % 

Svært liten grad 0 0 

Liten grad 3 13 

Verken stor eller liten grad 6 25 

Stor grad 9 38 

Svært stor grad 6 25 

Vet ikke 0 0 

 

I tabell 3 går det fram at i 7 av 25 kommuner (28 %) har en eller flere fastleger har sagt om sin 

avtale i løpet av den siste tiden. 

Tabell 3. Har noen av legene nylig sagt opp sin fastlegeavtale (slik at de er inne i 

oppsigelsestiden nå)? 

 n % 

Ja 7 28 

Nei 18 72 



Figur 1. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

q2 Hvor mange fastlegehjemler er det i din kommune per i dag?

q3 Hvor mange fastleger har kommunen inngått fastlegeavtale med per i dag?
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q5 Hvor mange av legene i kommunen er under spesialisering i allmennmedisin på gammel spesialiseringsordning?



En av hovedmålsettingene i ALIS-Nord var at kommunene skulle rekruttere omtrent like mange 

ALIS-næring som ALIS-fastlønn, og at prosjektet deretter skulle følge stabilitet, tilfredshet m.m. 

i de forskjellige avtaletypene. Som det går fram av tabell 4 har dette ikke vært mulig. Selv store 

kommuner som Harstad, Mosjøen og Bodø ble nødt til å tilby fastlønnsstillinger for å rekruttere 

ALIS.  

Per 1. mars har kommunene tilsammen inngått 5 av 32 avtaler som ALIS-næring (16 %) og 19 

fastlønnsavtaler (60 %). 5 av 32 fastlegehjemler er ubesatt (16 %). Som det går fram av tabellen 

er det fortsatt usikkerhet om noen av hjemlene.      

Tabell 4. Status for ALIS-Nord-stillingene  

 n % 

Fastlønn uten bonus 6 19 

Fastlønn med bonus 13 41 

Næring 5 16 

Bemannet. Driftsform ukjent.* 2 6 

Uklart om stillingen er bemannet* 1 3 

Ubemannet 5 16  
32 100 

*det vil bli avklart med de aktuelle kommunene 

Rapporteringen viser at det har vært utskiftninger for flere ALIS-Nord stillinger. Turnover rater 

og varighet for ansettelsesforhold vil bli beskrevet nærmere i notat for følgeforskningen.  

Hver av de 25 deltakerkommunene har en eller to ALIS med i prosjektet. De store kommune har 

i tillegg flere ALIS som ikke er med i ALIS-Nord. Noen kommuner har valgt å gi disse legene 

omtrent samme betingelser som ALIS i prosjektet. I enkelte kommuner er det stor forskjell 

mellom ALIS-avtalene.  

 

Vurdering av deltakelse i ALIS-Nord prosjektet 

Tabell 5 viser at 17 av 24 kommuner (71 %) opplever at deltakelsen i ALIS-Nord er av stor eller 

svært stor nytte for kommunen. 

Tabell 5. I hvilken grad opplever du at deltakelsen i ALIS-Nord prosjektet er nyttig for din 

kommune?  (n=24) 
 

n % 

Svært liten grad 0 0 

Liten grad 1 4 

Verken stor eller liten grad 5 21 

Stor grad 13 54 

Svært stor grad 4 17 

Vet ikke 1 4 



Som nevnt innledningsvis har aktiviteten i prosjektet blitt betydelig negativt påvirket av 

koronapandemien. Kontakten med ALIS, individuelle veiledere og helseledere har derfor vært 

helt annerledes og mindre enn det som var planlagt da prosjektsøknadene ble utformet høsten 

2018. Fysiske møter, nettverkssamlinger og kurs har i stor grad blitt erstattet av e-

postkommunikasjon, telefonsamtaler og Teams-møter.  

Som i første fase av prosjektet har prosjektlederen og medarbeiderne hatt mest kontakt med 

helselederne i kommunene. Helselederne er pålagt mange nye og krevende oppgaver i 

spesialistforskriften i en tid med fastlegekrise og koronapandemi. Helselederne har derfor hatt et 

særlig stort behov for informasjon og støtte.  

De 25 deltakerkommunene har i tråd med prosjektplanen mottatt netto kr. 200.000 per ALIS i 

2020. Rapporteringsfristen for regnskap var 1. mars. Bodø kommune har per 30. mars enda ikke 

mottatt regnskap fra alle deltakerkommunene på tross av flere purringer. Oversikt over bruk av 

tilskuddsmidler i kommunene, og revisorgodkjent regnskap for 2020, vil bli ettersendt så snart 

som mulig, og senest 30. april 2021.    

 

 

6. Hvor blir det av fastlegene som slutter?  
     – Rapport fra Helse-Nord RHF, februar 2021 

 
I rapporten Fastlegetjenesten i Nord-Norge – status, utfordringer og forslag til tiltak (september 

2019), er det i kapittel 9 redegjort for videre karrieremønster for de fastlegene som sluttet i 

nordnorske kommuner mellom oktober 2017 og mars 2019. Det er nå gjort en oppfølgende 

kartlegging av hvor det er blitt av de fastlegene som har sluttet i den etterfølgende perioden fra 

mars 2019 til oktober 2020.   

Rapporten er utarbeidet av Finn Henry Hansen, Helse-Nord, i samarbeid med Birgit Abelsen, 

NSDM, etter forespørsel fra styringsgruppen i ALIS-Nord. I denne rapporten undersøkes 

hvorvidt det mobilitetsmønster som ble dokumentert i den forrige perioden videreføres i den 

etterfølgende perioden, eller om vi finner et annet mønster for legenes jobbskifte i siste periode.   

Her er noen av hovedfunnene i rapporten:  

«Mønsteret for geografisk og funksjonell mobilitet fra siste periode (mars 2019 - oktober 2020), 

viser at en klart større andel av de legene som skifter jobb, fortsetter som fastlege. Mens de som 

fortsatte som fastlege i forrige periode, for en stor del flyttet ut av landsdelen, er det i siste 

periode et flertall av leger som flytter til annen fastlegehjemmel i Nord-Norge; disse har også 

lengre ansiennitet enn i forrige periode. Det betydelige antall internflyttinger mellom 

fastlegehjemler i Nord-Norge innebærer en tilsvarende reduksjon av erstatningsbehovet mht. 

nyrekruttering av fastleger.  

De hyppige overgangene til LIS-stillinger i sykehus fra forrige periode er samtidig betydelig 

redusert. Det er fortsatt slik at en de legene som skifter jobb har en tendens til å flytte til mer 

sentralt beliggende og større steder, men også denne tendensen er svakere enn i forrige periode. 



Isolert sett, er dette en positiv utvikling for fastlegetjenesten i landsdelen, men det kan ikke 

forskutteres at denne trenden er varig.  

Forskjellene mellom kvinners og menns mobilitets- og flyttemønster er mindre enn i forrige 

periode, og denne forskjellen er marginal for de legene som fortsetter å jobbe i Nord-Norge etter 

jobbskifte.  

Vi vurderer det som lite sannsynlig at denne endringen er uttrykk for at den nasjonale 

handlingsplanen for fastlegetjenesten allerede har hatt effekt. For det første inneholder ikke 

denne planen noen spesifikke virkemidler for utkantdistrikter, eller for Nord-Norge. Dernest er 

virkemidlene foreløpig i begrenset grad tatt i bruk i den perioden som er undersøkt. Da er det 

mer sannsynlig at det offentlige ordskiftet rund fastlegekrisen kan ha påvirket enkelte 

kommuners forbedringstiltak i egenregi for å beholde fastlegene. Det er således flere eksempler 

på at flyttinger mellom nabokommuner er en konsekvens av at fastleger får tilbud om bedre 

vilkår i andre kommuner.  

Men det er en kanskje like viktig kontekst for den perioden som er undersøkt, at den for en stor 

del faller sammen med Covid-19 pandemien. Denne spesielle situasjonen kan ha påvirket også 

legenes mobilitet og kanskje også bidratt til å utsette karrierebeslutninger. Det gjenstår derfor å 

se om dette nye mønsteret videreføres også etter at pandemien er over. Helse Nord RHF vil i 

samarbeid med Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) og ALIS Nord/Regionalt ALIS-

kontor følge opp denne problemstillingen gjennom oppfølgende kartlegginger i tiden framover.»  

Hele rapporten kan leses i vedlegg 2.  

 

7. Etablering av regionale ALIS-kontor 
- ett av tiltakene i regjeringens «Handlingsplan for allmennlegetjenesten 

2020-2024» 

 
Handlingsplanen er en forpliktende opptrappingsplan med 17 tiltak som skal bidra til å styrke, 

utvikle og bevare en fastlegeordning som gir pasientene allmennlegetjenester av høy kvalitet. 

Målområde 1 – en attraktiv og trygg karrierevei – inneholder 9 enkelttiltak. Tiltak 4 er 

etablering og styrking av fem regionale ALIS-kontor. Kontorenes hovedoppgave er å rådgi 

kommunene i sine regioner om rekrutteringstiltak som kan inngå i ALIS-avtaler, bistå med maler 

for ALIS-avtaler, og styrke spesialistutdanningen i allmennmedisin.  

7.1 Bakgrunn  

Krisen i fastlegeordningen har tiltatt etter innføringen av samhandlingsreformen i 2012. 

Oppgaveoverføringen fra sykehusene til kommunene ble ikke fulgt opp med en styrking av 

allmennlegetjenesten slik det var forutsatt i forarbeidene til reformen. Det har ført til en stadig 

økende arbeidsbelastning for fastlegene, og resultatet er at svært få yngre leger ønsker å starte en 

yrkeskarriere i dagens hovedmodell for fastlegeordningen.  



For å snu denne negative trenden ble ALIS-Vest opprettet i 2017 – et prosjekt med 

fastlønnstillinger, lavere listestørrelser, god veiledning og supervisjon: 

https://www.nsdm.no/folgeforskningsrapporten-av-alis-vest-er-klar/  

ALIS-Nord ble etablert i 2019 som et femåring prosjekt med deltakelse fra 25 kommuner med 

både fastlønnsstillinger og næringsavtaler: https://www.alis-nord.no/nyhetsarkiv/evaluering-av-

alis-nord      

ALIS-prosjektene avdekket tidlig at kommunene hadde et stort behov for råd og veiledning for å 

utvikle seg til gode utdanningsvirksomheter for allmennleger i tråd med kravene i 

kompetanseforskriften (01.03.2017) og spesialistforskriften (01.03.2019).       

7.2 Overordnet mål for ALIS-kontorene 

Gjennom å bistå kommunene skal ALIS-kontorene bidra til rekruttering og tilrettelegging for 

spesialisering, og til trygghet for legen gjennom hele spesialiseringsløpet. Målet er å redusere 

terskelen for å starte i spesialisering i allmennmedisin og/eller å gå inn i 

allmennmedisinvirksomhet. Alle kommuner med ALIS skal kunne tilby forutsigbare 

utdanningsløp med veiledning, supervisjon og læringsaktiviteter. ALIS kan være ansatt i 

kommunen, eller inngå avtale om privat næringsdrift. 

7.3 Plassering og organisering 

Det er i 2020 opprettet 5 ALIS-kontorer som til sammen skal dekke hele landet. Kontorene er 

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. Disse kontorene må jobbe sammen for å dekke hele 

regionen inkludert samarbeid med Oslo. Kontorene skal ha et kontaktnett med alle kommunene i 

sin region. Rekrutteringssvake kommuner skal vies spesiell oppmerksomhet. 
Arbeidsgiveransvaret knyttes til vertskommunen. 

 

7.4 Oppgaver for ALIS-kontorene  
1. Råd om ALIS-avtaler 

- Rådgi kommunene om rekrutteringstiltak som kan inngå i ALIS-avtaler  

- Bistå med maler for ALIS-avtaler  

- Innhente og formidle erfaringer med de ulike tiltakene  

- Selve avtaleinngåelsen og de juridiske forpliktelsene tilknyttet avtalene er den enkelte 

kommunes ansvar 

 

2. Veiledning om utdanningsplaner 

- Etablere gode samarbeidsformer mellom kommunene  

- Etablere gode samarbeidsformer med helseforetak/sykehus i egen region om utdanningsstillinger 

for LIS i allmennmedisin inkl. å bistå i utarbeidelse av avtaler mellom kommuner og mellom 

kommuner og foretak.  

- Skaffe oversikt over tilgjengelig veilederkapasitet og formidle dette ved behov, ev. opprette en 

veilederpool.  

- Bistå ved utdanning/kvalifisering av veiledere for eksempel ved formidling av aktuelle, 

eksisterende tilbud og/eller ved å gjennomføre egne veiledersamlinger.  

 

https://www.nsdm.no/folgeforskningsrapporten-av-alis-vest-er-klar/
https://www.alis-nord.no/nyhetsarkiv/evaluering-av-alis-nord
https://www.alis-nord.no/nyhetsarkiv/evaluering-av-alis-nord


3. Nasjonal utdanning 

- Kontorene skal samarbeide seg imellom for å dele erfaringer, sikre nasjonal lik utdanning på tvers 

av regioner og unngå dobbeltarbeid.  

- Kontorene bytter på å ha en nasjonal koordinerende funksjon/rolle, med en funksjonstid på 2 år. 

Bodø-kontoret har den koordinerende rollen i den første perioden 2020 -2022. 

- ALIS-kontorene skal etablere gode samarbeidsformer med Legeforeningen og med de regionale 

utdanningssentrene for helseforetakene og ha faste møter med Helsedirektoratet.  

- ALIS-kontorene skal på enklest mulig måte utvikle og vedlikeholde en felles nettside for ALIS i 

kommunehelsetjenesten/spesialitetene allmennmedisin.  

 

7.5 Status for etablering av ALIS-kontor 

Våren 2020 mottok vertskommunene 2 millioner per ALIS-kontor. De første medarbeiderne ble 

ansatt høsten 2020. Lederne av ALIS-Nord og ALIS-Vest gikk inn som ledere i ALIS-kontor 

Nord og ALIS-kontor Vest i deltidsstillinger. Den første to-dagers nettverkssamling for ALIS-

kontorene var planlagt i Bodø i november 2020, men ble endret til et digital dagsmøte 25. 

november pga. koronasituasjonen. Fra desember 2020 er det etablert månedlige digitale 

samarbeidsmøter for ALIS-kontorene.  

I januar 2021 fikk vertskommunene informasjon fra Helsedirektoratet om at er det årlige 

driftstilskuddet til hvert ALIS-kontor er økt til 4 millioner. Kontorene er nå i ferd med å utlyse 

nye stillinger. En av utfordringene er å finne god balanse mellom fagstillinger (leger) og 

administrative stillinger. Det har også blitt avdekket behov for juridisk kompetanse i kontorene 

for å bistå kommunene med råd i forhold til ALIS-avtaler, vikaravtaler, avtaler med individuelle 

veiledere m.m. 

7.6 Prioriterte oppgaver i 2021 

Det første halvåret vil i stor grad gå med til etablering av ALIS-kontorene, styrking av 

samarbeidet mellom kontorene, og etablere samarbeid med alle kommunene i eget 

ansvarsområde. Etablering av en felles nettside for ALIS-kontorene er et viktig virkemiddel for 

informasjonsdeling, og den vil om kort tid være tilgjengelig på KS-plattformen.  

 

ALIS-kontorene samarbeider aktivt med Legeforeningen om å etablere et nasjonalt korps av 

kursholdere som kan holde emnekurs for individuelle veiledere og supervisører. Dette arbeidet er 

forsinket pga. koronapandemiene, men første samling er planlagt på Soria Moria i begynnelsen 

av juni. Videre samarbeider ALIS-kontorene med Helsedirektoratet om å utvikle et system for å 

ha løpende oversikt over antall ALIS i kommunene, om de er i ny eller gammel 

spesialistordning, og når de ønsker å ta sin utdanning i sykehus. Leger som startet sin 

spesialistutdanning i allmennmedisin før 1. mars 2019 kan gjennomføre utdanningen i gammel 

ordning til 1. mars 2025.  

 Den 4. nasjonale ALIS-konferansen planlegges på Gardermoen 21. oktober 2021. 

   

7.7 Oppgaver i 2022-2023 

- Etablere godt samarbeid med alle RHFene (RegUtene) og HFene om etablering av egne 

utdanningsstillinger for ALIS i sykehusene (Spesialistforskriften §§ 4 og 25) 

- Styrke samarbeidet med Legeforeningen om spesialistutdanning 



- Styrke samarbeidet med SKIL om kvalitetsutvikling i kommunehelsetjenesten 

- Etablere godt samarbeid med Statsforvalterne om LIS1-utdanningen 

- Bidra til kobling av LIS1- og ALIS-avtaler for å stryke rekruttering til kommunene 

 

7.8 Oppgaver lengre fram i tid (krever nytt mandat og flere ansatte)   

• Overta et større ansvar for LIS1-ordningen i kommunene? 

• Overta et større ansvar for kurs og gruppeveiledning i allmennmedisin?? 

• Overta enda flere oppgaver??? 

 

 

8. Framdriftsplan for ALIS-Nord 
 
I samråd med styringsgruppen i ALIS-Nord har prosjektleder Svein Steinert fra 1. 

september 2020 påtatt seg lederansvaret for det regionale ALIS-kontoret i Bodø 

(ALIS-kontor Nord) i 50 % stilling. Det betyr at stillingen som prosjektleder i ALIS-

Nord reduseres fra 100 % til 50 %. Flere oppgaver i ALIS-Nord skal derfor overføres 

til de fire medarbeiderstillingene i området for Finnmarksykehuset, UNN, 

Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.  

 

Etter forespørsel fra Helsedirektoratet har ALIS-kontor Nord også sagt ja til å påta 

seg den koordinerende rollen for ALIS-kontorene i perioden 01.09.2020 – 

31.08.2022.  

 

Målsettingene for ALIS-Nord og mandatet for de regionale ALIS-kontorene er ikke 

sammenfallende, men det er mange felles oppgaver. Prosjektet ALIS Nord har bl.a. 

ansvar for å utvikle nye modeller for ALIS-næring og ALIS-fastlønn. ALIS-Nord gir 

bl.a. de 25 deltakerkommunene kr. 200.000 i tilskudd per år til de 32 ALISene som 

er med i prosjektet. Disse hjemlene/stillingen vil derfor bli fulgt tett opp i hele 

prosjektperioden med både intern og eksternt evaluering.  

 

Kommuner som ikke er med i ALIS-Nord vil i den grad det er mulig få nødvendig 

råd og veiledning fra ALIS-kontor Nord, men de må søke tilskuddsmidler til ALIS-

avtaler og introduksjonsavtaler fra Helsedirektoratet:  

- https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/alis-avtaler-for-naeringsdrivende-

fastleger  

- https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklere-a-bli-spesialist-i-

allmennmedisin/id2704655/  

 

Når koronaepidemien forhåpentligvis slipper taket i løpet av sommeren 2021 vil 

ALIS-Nord intensivere kontakten med ALIS, individuelle veiledere og helseledere i 

prosjektkommunene (nettverkssamlinger, kurs, møter, lokale besøk osv.) i tråd med 

prosjektplanen. De 25 deltakerkommunene i ALIS-Nord vil være 

«spydspisskommuner» i utviklingen av framtidens fastlegeordning og 

spesialistutdanning i allmennmedisin i Nord-Norge, og forhåpentligvis med stor 

overføringsverdi til resten av landet. 

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/alis-avtaler-for-naeringsdrivende-fastleger
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/alis-avtaler-for-naeringsdrivende-fastleger
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklere-a-bli-spesialist-i-allmennmedisin/id2704655/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklere-a-bli-spesialist-i-allmennmedisin/id2704655/


 

Erfaringer fra ALIS-Nord vil bli formidlet fortløpende lokale, regionale og sentrale 

helsemyndigheter, og til alle som ønsker å bidra til bedre rekruttering og stabilitet i 

fastlegeordningen, og videreutvikle spesialistutdanningen i allmennmedisin. 

 

 

 

 

 

 

 

Bodø 29.03.2021                                                  
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Prosjektleder ALIS-Nord 

Leder ALIS-kontor Nord 
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Vedlegg 1: 

 

Rapporteringsskjema ALIS-Nord 2020 

 

Del 1 – Status for fastlegeordningen  

Hvilken kommune representerer du? 
 

 

Hvor mange fastlegehjemler er det i din kommune per i dag? 
 

 

Hvor mange fastleger har kommunen inngått fastlegeavtale med per i dag? 
 

 

Hvor mange av legene i kommunen er under spesialisering i allmennmedisin 
på ny spesialiseringsordning? 
 

 

Hvor mange av legene i kommunen er under spesialisering i allmennmedisin 
på gammel spesialiseringsordning? 
 

 

Hvor mange nye fastlegehjemler/stillinger har kommunen etablert i løpet av 
2020? 
 

 

Hvor mange av de nyetablerte hjemlene/stillingene har blitt tildelt leger som 
ikke er spesialist i allmennmedisin? 
 

 

Hvor mange fastlegehjemler/stillinger står per i dag ubesatt som følge av 
andre forhold enn fødselspermisjon eller annen type permisjon? 
 

 

I hvilken grad har kommunen vanskeligheter med å rekruttere kvalifiserte 
leger til hjemler i kommunen? [Sett kryss ved å trykke på svarboks] 
 

☐ Svært stor grad 

☐ Stor grad 

☐ Verken stor eller liten grad 

☐ Liten grad 

☐ Svært liten grad 

☐ Vet ikke 

Har noen av legene nylig sagt opp sin fastlegeavtale (slik at de er inne i 
oppsigelsestiden nå)? [Sett kryss ved å trykke på svarboks] 
 

☐ Ja 

☐ Nei 

☐ Vet ikke 

 

 

 

 

 



 

Del 2 – Om ALIS-Nord stillingene  

 

Vennligst oppgi startdato, eventuell sluttdato, legekontor og kontaktinformasjon for alle de som fram 

til nå har vært ansatt i ALIS-Nord stillingen(e)? [Ta med de som er ansatt i dag, de som har vært ansatt 

tidligere og de som nylig har inngått avtale om å begynne i en ALIS-Nord stilling. Legg til flere rader om 

nødvendig.] 

 

 Startdato Sluttdato Legekontor Kontaktinformasjon (navn/e-post/tlf) 

ALIS 1     

 

ALIS 2     

 

ALIS 3     

 

ALIS 4     

 

ALIS 5     

 

 

Hvis stillingen(e) ikke er bemannet per i dag. Vennligst forklar hvorfor og hva som er status for denne 

stillingen per i dag: 

 

 



 

KJENNETEGN OG KOMMUNENS UTGIFTER OG INNTEKTER KNYTTET TIL DEN ENKELTE ALIS I 2020 

NB! Det er viktig at data rapporteres enkeltvis for alle som har vært ansatt i en ALIS-Nord stilling i 2020. 

Både de som har vært ansatt hele året og deler av året skal inkluderes her.  Legg til flere kolonner om 

nødvendig. 

 

Kjennetegn ALIS 1 ALIS 2 ALIS 3 ALIS 4 

Kjønn      

Startdato i stillingen      

Sluttdato (hvis sluttet i 2020)     

Driftsform [Næringsdrift/Fastlønn med 
bonus/Fastlønn uten bonus] 

 Alternativ  Alternativ  Alternativ  Alternativ 

Legekontor     

Prosent annet allmennmedisinsk 
legearbeid per 1.1.2020 

    

Prosent annet allmennmedisinsk 
legearbeid per 31.12.2020 

    

Deltar ALIS-Nord-legen i legevakt? [Ja/Nei]     

Hvis ALIS deltar i legevakt: Hvor mange 
timer i snitt per uke? 

    

Hvis ALIS deltar i legevakt: Hvilken 
driftsform har ALIS i legevakt? 
[Fastlønn/næringsdrift] 

 Alternativ  Alternativ  Alternativ  Alternativ 

Har kommunen inngått avtale med 
individuell veileder for ALIS-Nord-lege? 
[Ja/Nei] 

    

Hvor mange timer med individuell 

veiledning er det avtalt at ALIS-Nord-legen 

skal motta per måned? [oppgi timer per 

måned i 10.5 av årets måneder] 

    

UTGIFTER I 2020 Oppgi beløp Oppgi beløp Oppgi beløp Oppgi beløp 

Lønn og sosiale utgifter til fastlønnet ALIS     

Bonusutbetaling til fastlønnet ALIS     

Lønn og sosiale utgifter i bistilling til 
nøringsdrivende ALIS 

    

Forsterket basistilskudd til 
næringsdrivende ALIS 

    



Etableringstilskudd til næringsdrivende 
ALIS 

    

Kursavgifter (ALIS)     

Reise og opphold (ALIS)     

Drift av legekontor (ALIS), inkl. lokaler, 
hjelpepersonell, utstyr 

    

Vikarutgifter ved ALIS fravær     

Lønn/honorar til veileder     

Praksiskompensasjon til veileder     

Reise og opphold for veileder     

Kursutgifter veileder     

Vikarutgifter for veileders fravær     

Lønn/honorar supervisør     

Utgift til ALIS-Nord     

Utgifter til kommunens deltagelse i ALIS-
Nord, arbeidstid, reiser etc. 

    

Kostnader knyttet til 
utlysning/rekruttering  

    

INNTEKTER I 2020     

Egenandeler (gjelder fastlønnet ALIS)     

Refusjon fra HELFO (gjelder fastlønnet 
ALIS) 

    

Tilskudd fra ALIS Nord     

Andre inntekter     

 

 

Administrative felleskostnader for alle ALIS i kommunen  

Anslag for beløp i 2020 Merknader 

    



Del 3 – Vurdering 

 

I hvilke grad opplever du at din kommune per i dag har kommet i mål med å etablere 

rutiner/systemer som sikrer at kommunens nye rolle som utdanningsvirksomhet kan ivaretas på en 

tilfredsstillende måte? [Sett kryss ved å trykke på svarboks] 

☐ Svært stor grad 

☐ Stor grad 

☐ Verken stor eller liten grad 

☐ Liten grad 

☐ Svært liten grad 

☐ Vet ikke 

 

Hvilke spesifikke løsninger/tiltak har kommunen utviklet som kan ha overføringsverdi for arbeidet 

med å legge til rette for spesialistutdanningen i andre kommuner?  

 

 

Hva opplever kommune som mest utfordrende/vanskelig i arbeidet med å legge til rette for 

spesialistutdanningen allmennmedisin?  

 

 



Hvordan har koronapandemien påvirket oppfølging, rekruttering og stabilisering av ALIS? 

 

I hvilken grad opplever du at deltakelsen i ALIS-Nord prosjektet er nyttig for din kommune?  [Sett kryss 

ved å trykke på svarboks] 

☐ Svært stor grad 

☐ Stor grad 

☐ Verken stor eller liten grad 

☐ Liten grad 

☐ Svært liten grad 

☐ Vet ikke 

 

Hvorfor opplever du at deltakelsen i ALIS-Nord prosjektet er nyttig/ikke nyttig for din kommune?  

 

 

 

 

 

 

 

 



Har din kommune innspill til hvordan ALIS-Nord-prosjektet kan utvikles videre/forbedres?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 2:  
 

Hvor blir det av fastlegene som slutter i Nord-
Norge? 

 

En sammenligning av mobilitetsmønsteret i to perioder i 
tidsrommet 2017 - 2020 

 

 

Finn Henry Hansen 

Helse Nord RHF 

 

 

 

 

Dato: Februar 2021 

Hvor blir det av fastlegene som slutter i Nord-Norge? En 
sammenligning av mobilitetsmønsteret i to perioder i 
tidsrommet 2017-2020.   
 

Bakgrunn 

I rapporten Fastlegetjenesten i Nord-Norge – status, utfordringer og forslag til tiltak (september 2019), 

er det i kapittel 9 redegjort for videre karrieremønster for de fastlegene som sluttet i nordnorske 

kommuner mellom oktober 2017 og mars 2019. Det er nå gjort en oppfølgende kartlegging av hvor det 

er blitt av de fastlegene som har sluttet i den etterfølgende perioden fra mars 2019 til oktober 2020.  I 

denne rapporten undersøkes hvorvidt det mobilitetsmønster som ble dokumentert i den forrige 

perioden videreføres i den etterfølgende perioden, eller om vi finner et annet mønster for legenes 

jobbskifte i siste periode.    



Datainnhenting og metode 
Den metoden som er benyttet, er den samme som sist. Det tas utgangspunkt i de data som er lagt inn 

under lenken Bytte fastlege i portalen helsenorge.no. Ved å sammenligne opplysninger om hvilke leger 

som fins i de enkelte kommuner ved periodens begynnelse og slutt, lages en liste1 over hvem som har 

sluttet i løpet av perioden. Denne listen danner utgangspunkt for henvendelser til lege- og 

helsetjenesten i de enkelte kommuner og til mange navngitte enkeltleger på denne listen. Gjennom de 

henvendelser som ble gjort til den enkelte kommune, ble listen supplert med leger som hadde sluttet i 

nevnte periode, men som ikke framkom i oversikten på helsenorge.no.  Det ble tatt kontakt med et 

betydelig antall av landsdelens 80 kommuner, en rekke kommuneoverleger, legesekretærer og 

helseledere, både for å fremskaffe informasjon om hvem som hadde sluttet og hvor de var blitt av 

etterpå. I alt ble det først ca. 250 telefonsamtaler (supplert med SMSer og eposter) for å avklare disse 

problemstillinger. I tillegg ble både helseforetakene, Google, Facebook og gule sider hyppig brukt som 

kilde til informasjon.  Det har lyktes å fremskaffe informasjon om flyttemønster til samtlige leger; 

materialet må således sies å være (nær) komplett og dermed gi et rimelig korrekt bilde av 

utviklingstrekkene.  

 

Økning i antall legelister/hjemler i løpet av perioden mars 2019- oktober 2020 

Data fra helsenorge.no viser at det per 1. oktober 2020 var i alt 619 legelister i nordnorske kommuner. 

Dette er 67 flere lister enn det som framgikk av den samme portalens oversikt per 1. mars 2019, og 47 

flere enn det som ble oppgitt direkte fra kommunene per. 1. januar 2019. Dette indikerer at 

kommunene i Nord-Norge langt på vei kan ha opprettet det antall nye hjemler de vurderte å ha behov 

for i den undersøkelsen som ble publisert i fastlegerapportens kapittel 92.  Da ble det av kommunene 

samlet estimert et behov for 63-67 nye hjemler.  Vi kan i denne rapporten ikke fastslå om de nye 

hjemlene er kommet i de kommuner som uttrykte behov for flere hjemler.  

 

Antallet som hadde sluttet i fastlegestillinger i de to periodene 

Mens det i den første perioden var 90 fastleger som hadde sluttet, er det i den andre perioden et 

nærmest identisk antall, 89. Dette kan indikere at det er et relativt stabilt antall leger (ca. 60 leger) som 

årlig slutter i sine fastlegestillinger i Nord-Norge.  

 

70 av de 90 fastlegene som sluttet i løpet av den første perioden, fortsatte i norsk helsetjeneste etter at 

de hadde sluttet; tilsvarende antall er redusert til 60 for siste periode. Sammenlignet med forrige 

periode er det en økning fra 10 til 14 fastleger som slutter som følge av at de blir pensjonister, mens 

antallet som har flyttet til utlandet har økt fra 8 til 13; samtlige av disse har i hovedsak flyttet tilbake til 

                                                             
1 Uttrekket som ligger til grunn for denne listen er gjort av forskningsleder Birgit Abelsen ved Nasjonalt senter for 
distriktsmedisin (NSDM).  
2 Det presiseres at behovsvurderingen er gjort med referanse til situasjonen våren 2019, og ikke kan tolkes som en 
vurdering av framtidige behov.  



sine hjemland, hvorav 7 til Danmark og Sverige. I løpet av siste periode var det to fastleger i yrkesaktiv 

som «døde på sin post».   

 

Mobilitetsmønster – hvor blir det av fastlegene som slutter? 
Vi vil i det følgende sette opp de samme tabeller for å sammenligne mobilitetsmønsteret i de to 

periodene; tabellen for første periode betegnes som A, siste periode for B.  Mobilitetsmønsteret 

analyseres både mht. geografisk og funksjonell mobilitet, og analysen avgrenses hovedsakelig til de 

fastlegene som fortsatt befinner seg i norsk helsetjeneste, henholdsvis 70 og 60 leger i de to periodene.    

 

 

Tabell 1 A: Nåværende jobb og bosted (Nord-Norge versus øvrige Norge) for fastleger som sluttet i 

perioden oktober 2017-mars 2019   

Nåværende stilling Fortsatt jobb i Nord-
Norge 

Jobber i andre deler av 
landet 

Totalt 

Fastlege              5              12,8 %             18            58,0 %    23           32,9 % 

Annen kommunal 
lege 

             5              12,8 %              3              9,7 %       8           11,4 % 

LIS-lege            23              59,0 %              6            19,3 %    29           41,4 % 

Annen sykehuslege              2                5,1 %        2             2,8 % 

Annen lege/ukjent              4              10,3 %              4            13,0 %       8           11,4 % 

SUM            39            100,0 %           31          100,0 %     70        100,0 % 

 

 

 

Tabell 1 B: Nåværende jobb og bosted (Nord-Norge versus øvrige Norge) for fastleger som sluttet i 

perioden 1. mars 2019-1.oktober 2020 

 

 

Når vi sammenligner tabell 1 A og 1 B, finner vi vesentlige endringer i mobilitetsmønsteret.  

 



 Det er en viss økning av andel leger som fortsatt befinner seg i Nord-Norge (fra 55% til 65%) 

 Men den klart største endringen gjelder andelen av leger som fortsetter som fastlege i andre 

nord-norske kommuner (fra 13% til 51%).  Flere av disse flyttingene skjer til nabokommune eller 

annen nærliggende kommune.  

 Tilsvarende er det en betydelig reduksjon i andelen som går over i jobb som LIS-lege i sykehus i 

Nord-Norge (fra 59% til 18%).  

 For de legene som flytter ut av landsdelen, er endringene fra forrige periode noe mindre, men i 

motsatt retning; en fortsatt stor, men noe mindre andel fortsetter som fastlege, og en viss 

økning (fra 19 % til 28%) i andelen som begynner i LIS-stilling på sykehus.  

 Flere av legene som sluttet i fastlegestillinger i Nord-Norge gikk til fastlegevikariater utenfor 

landsdelen (framgår ikke av tabellen).  

 Samlet sett, fortsetter halvparten av legene som fastleger, sammenlignet med en tredel i 

forrige periode, mens overgangen til LIS-stillinger i sykehus er halvert.    

 

Mobilitetsmønster – flytting, kommunestørrelse og sentralitet 
I de neste tabellene ser vi på mobilitetsmønsteret mht. kommunens folketall og sentralitet. Spørsmålet 

som belyses gjennom disse tabellene er hvorvidt og i hvilken grad legene flytter fra mindre til mer 

folkerike kommuner og fra mindre sentrale til mer sentrale kommuner.  

 

Tabell 2 A og 2 B viser fordelingen av leger på kommunestørrelse før og etter jobbskifte.  

 

 

 

Tabell 2 A.: Kommunestørrelse for tidligere og nåværende bosted for fastleger som har sluttet i 

nordnorske kommuner oktober 2017-mars 2019 

Kommunestørrelse/folketall Tidligere bostedskommune Nåværende bostedskommune 

            50 000 +                10           11,1 %              27                38,5 % 

            20 000 - 49999                19           21,1 %              16                22,9 % 

            10 000 - 19 999                14           15,6 %              15                21,4 % 

            5000-9999                11           12,2 %                8                11,4 % 

            2000-4999                16           17,8 %                2                  2,9 % 

            <2000                20            22,2%                2                  2,9 % 

           Alle                90         100,0 %              70              100,0 % 

 

  

Tabell 2 B: Kommunestørrelse for tidligere og nåværende bosted for fastleger som har sluttet i 

nordnorske kommuner mars 2019-oktober 2020 



 

 

 I begge perioder er mønsteret at de fleste leger flytter til større kommuner enn den de flytter 

fra, men at denne tendensen er noe svekket i den siste perioden.  

 Mens 40 % av legene som i første periode bodde i kommuner under 5000 innbyggere, var det 

knappe 6 % av legene som hadde flyttet til kommuner under denne størrelse.   

 I andre periode var de samme andeler for leger som bodde i kommuner under 5000 innbyggere 

respektive 38 % og 21 %.  

 For begge periodene er det en betydelig økning i andelen med bosted i kommuner med mer enn 

50 000 innbyggere; fra 11 til 39 prosent i første periode, og fra 11 til 32 prosent i andre periode 

 

Tabell 3 A: Sentralitetsindeks for tidligere og nåværende bosted for fastleger som har sluttet i nordnorske 

kommuner i perioden oktober 2017-mars 2019 

Kommunens sentralitetsnivå Sentralitet tidligere bosted Sentralitets nåværende 
bosted 

1-3               10              11,1 %                34               48,6 % 

4               31              34,4 %                23               32,8 % 

5               16              17,8 %                11               15,7 % 

6               33              36,7%                  2                 2,8 % 

Totalt               90            100,0%              70             100,0 % 

 

Tabell 3 B: Sentralitetsindeks for tidligere og nåværende bosted for fastleger som har sluttet i nordnorske 

kommuner i perioden mars 2019-oktobere 2020 

 

 

 



I tabell 3A og 3B er bosted klassifisert i seks nivåer, basert på SSBs sentralitetsindeks, der kategori 1 er 

de mest sentrale kommuner og kategori 6 er de mest perifere kommuner. Ettersom det i Nord-Norge 

ikke finnes kommuner med indeks 1 og 2, har vi slått sammen kategoriene 1-3, slik at vi kan 

sammenligne fordelingen for tidligere og nåværende bosted.  

 

 Mens andelen leger med bosted på sentralitetsnivå 1-3, etter flytting, økte fra 11 til nær 49 

prosent i første periode, var tilsvarende økning fra 11 til 33 prosent i siste periode.  

 Andelen leger med bosted på sentralitetsnivå 5 og 6, etter flytting, ble redusert fra 55 til 19 

prosent i første periode, mens tilsvarende reduksjon i andre periode var fra 65 til 48 prosent.  

 En mobiltetsmatrise (ikke vist her) over legenes individuelle flyttemønster mellom forrige og 

nåværende jobb, viser at 83 % av legene flytter til kommune på samme (40 %) eller høyere 

(43%) sentralitetsnivå. I forrige periode var imidlertid flyttemønsteret mer sentralitet: bare 3 % 

flyttet til mer perifer kommune, 33 prosent til kommune på samme sentralitetsnivå og hele 67 % 

flyttet til mer sentral kommune.   

 I siste periode var det bare 10 av legene som flyttet til annen stilling i samme kommune, 

vesentlig færre enn i forrige periode da flere skiftet jobb fra fastlege til LIS- lege i sykehus i 

samme kommune.   

 

Samlet sett viser tabellene i dette avsnittet at det fortsatt skjer en netto mobilitet mot større og mer 

sentralt beliggende kommuner, men at denne tendensen er svakere enn i forrige periode (oktober 2017- 

mars 2019). 

 

Forskjeller i karrieremønstre mellom mannlige og kvinnelige leger. 

Tabell 4 A viser at det er en viss, men ikke veldig stor, forskjell i karrieremønsteret for kvinner og menn 

blant de legene som fortsatt befinner seg i Nord-Norge; en noe mindre andel kvinner forblir fastleger, 

mens relativt flere blir LIS-leger i sykehus. Derimot er forskjellene i karrieremønster betydelig større 

mellom kvinner og menn for de legene som har forlatt Nord-Norge; det store flertall (78,6%) av 

mannlige leger fortsetter som fastleger, mens dette bare gjelder vel 40 prosent av kvinnene. Bare 7 

prosent av de mannlige leger som forlater landsdelen har gått over i LIS-stilling ved sykehus.     

 

Tabell 4 A: Nåværende stilling og bosted (Nord-Norge versus øvrige Norge) for hhv. kvinnelige og 

mannlige fastleger som sluttet i nordnorske kommuner oktober 2017-mars 2019 

Stilling Fremdeles i Nord-Norge 
                  Kvinne                 Mann 

Ikke i Nord-Norge 
                  Kvinne                   Mann 

Fastlege                      8,3%                  20,0%                     41,2%                  78,6% 

LIS-sykehus                    66,7%                  46,7%                                                                    29,4%                    7,1% 

Andre                     25,0%                  33,3%                     29,4%                  14,3% 

Total                  100,0%                 100,0%                   100,0%               100,0% 

 



 I Tabell 4 B, med data fra siste periode, framkommer et betydelig endret bilde, særlig for de 

fastlegene som fortsatt befinner seg i Nord-Norge. Det er nå hele 57 prosent av kvinnene som 

fortsetter i fastlegestilling i landsdelen (8 prosent i forrige periode), men det er også en større 

andel menn som fortsetter som fastlege (økning fra 20 til 44 prosent).  

 

Tabell 4 B: Nåværende stilling og bosted (Nord-Norge versus øvrige Norge) for hhv. kvinnelige og 

mannlige fastleger som sluttet i nordnorske kommuner mars 2019-oktober 2020 

 

 

 For de legene som flytter ut av landsdelen, er karrieremønsteret mindre avvikende fra forrige 

periode, der omtrent dobbelt så mange menn enn kvinner fortsetter som fastlege.  

 Overgang til LIS-lege i sykehus er kraftig redusert for begge kjønn blant de legene som fortsatt 

bor i Nord-Norge, men fortsatt betydelig (50%) for de kvinnelige legene som forlater landsdelen.  

 

Tabell 5 A viser i hovedsak relativt små forskjeller mellom kvinner og menns fordeling på 

kommunestørrelse i første periode. Både for tidligere og nåværende bosted er det en noe mindre andel 

kvinner enn menn i de minste kommunene, og en noe større andel kvinner i de større kommunene.  

 

Tabell 5 A: Tidligere og nåværende bosted for de fastlegene som sluttet i Nord-Norge fra oktober 2017 til 

mars 2019, fordelt på kommunestørrelse og kjønn (prosent) 

Kommunestørrelse Tidligere bosted 
Kvinner 

Tidligere bosted 
Menn 

Nåværende 
bosted Kvinner 

Nåværende 
bosted  
Menn 

20 000 + 49,6% 23,8% 64,3% 57,2% 

5000-19 999 15,0% 31,0% 30,9% 34,6% 

<5000 innbyg. 35,4% 45,2% 4,7% 7,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



Tabell 5 B: Tidligere og nåværende bosted for de fastlegene som sluttet i Nord-Norge fra mars 2019 – 

oktober 2020, fordelt på kommunestørrelse og kjønn (prosent) 

 

 

Tabell 5 B med data fra siste periode bekrefter hovedmønsteret fra forrige periode, men med klart 

mindre forskjeller mellom menn og kvinners fordeling mht. kommunestørrelse, og at det for begge 

kjønn er en større andel som har flyttet til kommuner med mindre enn 5000 innbyggere sammenlignet 

med forrige periode.  

 

Fordelingen av menn og kvinner på indeksen for sentralitet (Tabell 6 A) viser noe av det samme 

mønsteret, med det unntak at relativt flere menn har flyttet til de mest sentrale kommunene. Det er 

likevel en betydelig mindre andel kvinner enn menn (14,2% versus 24,8%) i de minst sentrale 

kommunene.  

 

Tabell 6 A: Tidligere og nåværende bosted for de fastlegene som sluttet i sine stillinger fra oktober 2017 

til mars 2019, fordelt på kommunens sentralitet og kjønn (prosent) 

Bostedskommunens 
sentralitetsnivå 

Tidligere bosted 
Kvinner 

Tidligere 
bosted Menn 

Nåværende 
bosted Kvinner 

Nåværende 
bosted 
Menn 

1-3 12,5% 9,5% 42,9% 57,1% 

4 41,7% 26,2% 42,9% 17,9% 

5 12,5% 23,8% 11,9% 21,4% 

6 33,3% 40,0% 2,3% 3,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Tabell 6 B viser at forskjellene mellom menn og kvinner er betydelig redusert mht. bostedets 

sentralitet. I siste periode bosetter nesten halvparten (45.1%) av de kvinnelige legene seg i en 

kommune på sentralitetsnivå 5-6.  

 



Tabell 6 B: Tidligere og nåværende bosted for de fastlegene som sluttet i sine stillinger fra  mars 2019 til 

oktober 2020, fordelt på kommunens sentralitet og kjønn (prosent) 

 

 

Alder og ansiennitet for fastlegene som har sluttet  
Ansiennitet i tidligere stilling (den fastlegestillingen som fratredes) er et godt mål på stabilitet og 

kontinuitet i fastlegetjenesten. Vi har derfor dokumentert ansiennitet for samtlige leger i begge 

undersøkte perioder i tidsrommet oktober 2017- oktober 2020.   

 

De legene som fortsatt bor i Nord-Norge, hadde i forrige perioden (Tabell 7 A) en gjennomsnitts-

ansiennitet som fastlege i vedkommende kommune på 4,5 år da de sluttet i sine stillinger. Tilsvarende 

fastlegeansiennitet for de legene som har forlatt landsdelen var på knappe 4 år. Gjennomsnittsalder da 

de sluttet i sine stillinger var henholdsvis 39,6 år (fortsatt i Nord-Norge) og 35,7 år (har forlatt 

landsdelen).  De som forlot fastlegejobbene i nordnorske  

 

 

Tabell 7 A: Gjennomsnittlig ansiennitet (gjennomsnittlig antall år) og alder for fastleger som sluttet 

mellom oktober 2017 og mars 2019, etter bosted (Nord-Norge versus øvrige Norge) og nåværende 

stilling  

Nåværende jobb Bor fortsatt i Nord-Norge 
Ansiennitet            Alder 

Bor ikke i Nord-Norge 
 Ansiennitet             Alder 

Fastlege              2,2                  41,6                 4,6                  36,0 

Annen kommunal lege              7,2                  42,8                 7,5                  44,5 

LIS-sykehus              4,9                  36,9                 2,2                  29,5 

Annen sykehuslege              4,5                  46,5                 

Andre leger              2,0                  44,5                 2,2                  38,6 

Totalt              4,5                  39,6                 3,9                  35,7 

 

 



kommuner i perioden oktober 2017-mars 2019, hadde med andre ord relativt kort ansiennitet og var 

fortsatt i en tidlig fase av yrkeslivet. De 18 legene som fortsatte som fastleger utenfor landsdelen, hadde 

imidlertid dobbelt så lang ansiennitet som de 5 legene som fortsatte som fastleger i andre kommuner i 

Nord-Norge. Blant de legene som forlot landsdelen i forrige periode, var det generelt langt flere som 

fortsatte som fastlege, en tendens som var klart sterkest blant mannlige leger som forlot landsdelen. 

Dette kan tolkes som at mange leger ser tjeneste i Nord-Norge som et springbrett for senere å skaffe seg 

fastlegejobber andre steder i landet. En slik tolkning understøttes av det faktum av flere tidligere 

fastleger i Nord-Norge flytter fra faste hjemler i nord til vikariater i kommuner utenfor Nord-Norge.  

 

Tabell 7 B: Gjennomsnittlig ansiennitet (gjennomsnittlig antall år) og alder for fastleger som sluttet 

mellom oktober 2017 og mars 2020, etter bosted (Nord-Norge versus øvrige Norge) og nåværende 

stilling  

 

 

Det bildet som tegnes for ansiennitet og alder for de fastlegene som sluttet i den siste perioden (Tabell 7 

B)), kan beskrives i følgende hovedpunkter: 

 De legene som fortsetter i fastlegestilling, men i annen nordnorsk kommune, er et par år eldre 

(41,6 år versus 39,5 år) og har dobbelt så lang ansiennitet (4,6 år versus 2,2 år) sammenlignet 

med de som sluttet i forrige periode. Altså beholder førstelinjen i landsdelen flere leger med 

lengre ansiennitet. 

 Motsatt, er de legene som fortsatt bor i Nord-Norge, men skifter jobb til LIS-stilling i sykehus, 

noe yngre og har kortere ansiennitet.  

 De som flytter ut av landsdelen er i siste periode gjennomsnittlig fire år yngre (35,7 år) enn de 

som blir (39,6 år), og hele seks år yngre enn i forrige periode. De legene som flytter ut av 

landsdelen og fortsetter som fastleger har like lang ansiennitet som de legene som fortsetter i 

annen fastlegehjemmel i Nord-Norge, men er i gjennomsnitt fem år yngre.  

 Det er også i siste periode flere fastleger som flytter fra fast stilling i Nord-Norge til vikariater 

utenfor landsdelen (framgår ikke av tabellen). 

 

Det er i denne rapporten laget en ny tabell der vi ser nærmere på sammenhengen mellom ansiennitet 

og sentralitetsnivå for de kommunene legene flytter fra. Tabell 8 A viser at det er en noe større andel 

med mer enn 10 års ansiennitet som flytter fra de mest sentrale kommunene (sentralitet 3 og 4), men 



forskjellene er generelt mindre enn antatt. Over halvparten av fastlegene som skifter jobb, har mindre 

enn fem års ansiennitet i nåværende stilling. 

  

Tabell 8 A: Ansiennitet i den stillingen som forlates i perioden mars 2029-oktober 2020, fordelt på 

tidligere bostedskommuners sentralitet 

 

 

 

Tabell 8 B: Ansiennitet for de fastleger som har sluttet i perioden mars 2019-oktober 2020      og deretter 

blitt pensjonister eller flyttet til utlandet 

                           

 

I tabell 8 B dokumenteres ansiennitet for de fastlegene som har sluttet som fastleger i Nord-Norge som 

følge av at de er blitt pensjonister eller har flyttet til utlandet. Sistnevnte kategori gjelder utlendinger 

som har vært fastleger i Nord-Norge og deretter – for de flestes vedkommende - flyttet tilbake til sine 

respektive hjemland. I denne tabellen tegnes et klart mønster: 

 De aller fleste pensjonistene har mer enn 10 års ansiennitet i den jobben de forlater, alle 

unntatt to har mer enn 20 års ansiennitet i den kommunen de hadde sin siste jobb i.  

 Over halvparten av fastlegene som flytter til utlandet har bare 1-2 års ansiennitet, og alle 

unntatt to har tjenestegjort i de mest perifert beliggende kommunene                       

(sentralitetsnivå 6, framgår ikke av tabellen).   



 Uten at det framgår av tabellen, kan det tilføyes at gjennomsnittsalderen for pensjonering er 67 

år, varierende mellom 64 år og 69 år.  

 

Flere av våre minste og mest perifert beliggende kommuner betjenes med andre ord av utenlandske 

leger som gjennomgående har en tjenestetid på 1-2 år før de forlater disse kommunene.   

De legene som pensjoneres har en gjennomsnittsalder som nå er lik den generelle lovbestemte 

pensjonsalderen i Norge på 67 år. Flere av disse slutter å jobbe som lege, mens andre fortsetter å jobbe 

deltid i ulike legefunksjoner.  

 

Oppsummering og drøftelser 

Mønsteret for geografisk og funksjonell mobilitet fra siste periode (mars 2019- oktober 2020), viser at 

en klart større andel av de legene som skifter jobb, fortsetter som fastlege. Mens de som fortsatte som 

fastlege i forrige periode, for en stor del flyttet ut av landsdelen, er det i siste periode et flertall av leger 

som flytter til annen fastlegehjemmel i Nord-Norge; disse har også lengre ansiennitet enn i forrige 

periode. Det betydelige antall internflyttinger mellom fastlegehjemler i Nord-Norge innebærer en 

tilsvarende reduksjon av erstatningsbehovet mht. nyrekruttering av fastleger.  

De hyppige overgangene til LIS-stillinger i sykehus fra forrige periode er samtidig betydelig redusert. Det 

er fortsatt slik at en de legene som skifter jobb har en tendens til å flytte til mer sentralt beliggende og 

større steder, men også denne tendensen er svakere enn i forrige periode. Isolert sett, er dette en 

positiv utvikling for fastlegetjenesten i landsdelen, men det kan ikke forskutteres at denne trenden er 

varig.  

Forskjellene mellom kvinners og menns mobilitets- og flyttemønster er mindre enn i forrige periode, og 

denne forskjellen er marginal for de legene som fortsetter å jobbe i Nord-Norge etter jobbskifte.  

Vi vurderer det som lite sannsynlig at denne endringen er uttrykk for at den nasjonale handlingsplanen 

for fastlegetjenesten allerede har hatt effekt. For det første inneholder ikke denne planen noen 

spesifikke virkemidler for utkantdistrikter, eller for Nord-Norge. Dernest er virkemidlene foreløpig i 

begrenset grad tatt i bruk i den perioden som er undersøkt. Da er det mer sannsynlig at det offentlige 

ordskiftet rund fastlegekrisen kan ha påvirket enkelte kommuners forbedringstiltak i egenregi for å 

beholde fastlegene. Det er således flere eksempler på at flyttinger mellom nabokommuner er en 

konsekvens av at fastleger får tilbud om bedre vilkår i andre kommuner.  

Men det er en kanskje like viktig kontekst for den perioden som er undersøkt, at den for en stor del 

faller sammen med Covid-19 pandemien. Denne spesielle situasjonen kan ha påvirket også legenes 

mobilitet og kanskje også bidratt til å utsette karrierebeslutninger. Det gjenstår derfor å se om dette nye 

mønsteret videreføres også etter at pandemien er over. Helse Nord RHF vil i samarbeid med Nasjonalt 

senter for distriktsmedisin (NSDM) og ALIS Nord/Regionalt ALIS-kontor følge opp denne 

problemstillingen gjennom oppfølgende kartlegginger i tiden framover.  



Det er ellers viktig å presisere at denne undersøkelsen om mobilitet ikke tegner noe fullt bilde av 

situasjonen for fastlegetjenesten i Nord-Norge. Gjennom ALIS-Nord-prosjektet har det eksempelvis vist 

seg krevende for mange kommuner å rekruttere til utlyste utdannings- stillinger i allmennmedisin. 

Videre er det fortsatt mange kommuner i Nord-Norge som sliter med å rekruttere til utlyste 

fastlegestillinger.  Data per oktober 2020 viser at det i Nord-Norge er 7,6 prosent legeløse lister, noe 

som er et rimelig godt, men kanskje noe underestimert3,  mål for ubesatte stillinger i fastlegetjenesten. 

Tilsvarende tall for resten av landet er 2,6 %; det innebærer at 30 prosent av de legeløse listene er å 

finne i nordnorske kommuner.  

Konsekvensen er at svært mange kommuner er blitt avhengige av korttidsvikarer, oftest rekruttert via 

kommersielle vikarbyråer. Jo mer en kommune blir avhengig av korttidsvikarer, jo dårligere blir 

kontinuiteten og jo større blir belastningen på de faste legene. Samtaler med flere helseledere kan 

dessuten tyde på at lønnsvilkårene for leger som tilbyr sine tjenester via vikarbyråer blir stadig bedre, 

med belastende kostnadsøkninger for kommunene som konsekvens. Hvis lønnsvilkårene for 

korttidsvikarene blir uforholdsmessig mye gunstigere enn de fastboende fastlegene, kan det også virke 

demoraliserende på sistnevnte og i sin tur bidra til å svekke stabiliteten.  

I forlengelsen av ovennevnte resonnement, ville det være interessant å undersøke nærmere en 

hypotese om det – som en konsekvens av markedssituasjonen og de gunstige vilkårene for legevikarer – 

er i ferd med å utvikle seg en stadig større pool av leger som ser seg tjent med å tjene godt som 

pendlere i korte økter i kombinasjon med lange friperioder der de bor. Disse problemstillinger, om 

omfang, kostnader og konsekvenser av vikarordninger, er ikke belyst i denne rapporten, men bør 

vurderes fulgt opp gjennom følgeforskningsprosjekter.   

Mange kommuner vil i overskuelig framtid ha behov for legevikarer og vikarbyråer er lovlige 

virksomheter som tilbyr tjenester som etterspørres i et marked. Det er likevel grunn til å styrke 

kunnskapsgrunnlaget om hvilke virkninger måten vikarmarkedet er organisert på, kan  ha for 

legemarkedet generelt og for fastlegetjenesten i utkantdistrikter spesielt.  

 

Hva vi fremdeles ikke vet – behov for oppfølgende undersøkelser 
De deskriptive analysene som her er gjort om legenes geografiske og funksjonelle mobilitet (avhengig 

variabel) i denne rapporten, burde vært supplert med data om (uavhengige variabler) som kan bidra til å 

forklare lokaliserings- og mobilitetsmønstre. Eksempler på slike data er oppvekststed, utdanningssted og 

turnussted. Andre studier har vist at slike tidligere tilknytninger gjennom oppvekst, studier og praksis 

har betydning for senere karrieremønster. Vi vil således anta at de legene som i den observerte 18-

månedersperioden har forlatt landsdelen, har svakere tilknytninger til Nord-Norge enn de som fortsatt 

befinner seg i landsdelen, men vi har ikke data som kan vise det.  

 

                                                             
3 I Fastlegerapporten fra Helse Nord RHF (September 2019) oppga kommunene i Nord-Norge selv en større andel 
ubesatte fastlegestillinger/hjemler (47 hjemler=8,0%) enn det som framkom gjennom opplysninger fra portalen 
helsenorge.no (34 legeløse lister,=6,1%). Selv om denne portalen over tid har fått mer oppdatert informasjon om 
fastlegene, antas det fremdeles å være et visst etterslep i oppdateringen.  



Vi vet for eksempel at den gamle turnusordningen, basert på loddtrekning, var viktig for rekruttering av 

leger både til allmennlegetjenesten i distriktene og til lokalsykehusene. Det ville være særlig interessant 

å studere hvordan den nye søknadsbaserte turnusordningen (LIS 1) virker mht. lokal rekruttering til 

fastlegeordningen og til sykehusene. Enda mer interessant ville det være å undersøke samspillseffektene 

mellom eget oppvekststed, partners oppvekststed, studiested og turnussted på senere geografisk 

lokalisering. Slike strukturelle bakgrunnsvariabler antas å ha en generell effekt, men må også analyseres 

i samspill med mer situasjonelle kontekster knyttet til arbeidstid/arbeidsbelastning, lønnsnivå, 

permisjons-ordninger og mulighetene for faglig utvikling.  

 

Forslag om å vurdere etablering av et nordnorsk legeregister. 

Det har over flere tiår, med ujevne mellomrom, vært gjennomført ulike studier om utdanning og 

rekruttering av leger, ofte med fokus på Nord-Norge og allmennlegetjenesten. Enkelte av disse studiene 

har kartlagt geografisk lokaliseringsmønster og karrierevalg for ulike kull av medisinere utdannet ved 

Universitetet i Tromsø. Med unntak for senere års studier i regi av Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

har ingen av disse studiene inngått i noe sammenhengende program for å dokumentere utviklingen av 

legemarkedet. Det er heller ikke etablert noe system eller register for kontinuerlig dokumentasjon og 

monitorering av legemarkedet, verken av nasjonale myndigheter eller i Nord-Norge.  

 

Det foreslås derfor her at det etableres en arbeidsgruppe med deltagelse fra Nasjonalt senter for 

distriktsmedisin/UIT, ALIS-Nord/Regionalt ALIS-kontor, statsforvalteren i Nordland/Troms og Finnmark 

og Helse Nord RHF, med mandat til å utrede og vurdere etablering av et nordnorsk legeregister. Et slik 

register bør inkludere leger fra både kommunehelsetjenesten og helseforetakene og ivareta både 

forsknings- og monitoreringsformål. Registeret foreslås i første omgang etablert for en femårsperiode og 

må skje på måter som ivaretar gjeldende bestemmelser for personvern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


