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Invitasjon til å søke om deltakelse i ALIS-Nord, og informasjon til 

kommunene i Nord-Norge om prosjektet 
 

ALIS = allmennlege i spesialisering 

Rekruttering av fastleger i Nord-Norge. Invitasjon til å delta i et kommunalt utviklingsprosjekt for 
allmennleger i spesialisering (ALIS). Søknadsfrist 1. april 2019.  
 

1. Bakgrunn for prosjektet 
Bodø kommune fikk høsten 2018 tilskudd fra Helsedirektoratet til prosjektet ALIS-Nord - et 
pilotprosjekt for spesialistutdanning i allmennmedisin i inntil 24 kommuner i Nord-Norge, 6 fra 
hvert helseforetaksområde. Bakgrunnen for prosjektet er økende rekrutteringssvikt i 
fastlegeordningen, spesielt etter innføring av samhandlingsreformen. Innføring av nye 
kompetansekrav for allmennleger fra 1. mars 2017, med endringer i forskriften fra 1. mars 2019, 
pålegger i tillegg kommunene nye oppgaver og økt ansvar for utdanningen av allmennleger.  
   
Dagens basismodell for drift av privat fastlegepraksis har vist seg å være utilstrekkelig for å sikre 

nødvendig rekruttering til ledige fastlegehjemler eller opprettelse av en ny fastlegepraksis (0-liste). 

Rekrutteringssvikten rammer både distriktskommuner og større bykommuner. Mange kommuner 

har derfor styrket den statlige fastlegemodellen med kommunale midler. I påvente av den nasjonale 

evalueringen av fastlegeordningen, ønsker ALIS-Nord å prøve ut nye modeller for 

spesialistutdanning av allmennleger som passer for både fastlønn og næringsdrift. 

 

Det er ønskelig å rekruttere kommuner til ALIS-Nord som har ulik størrelse og organisering av 

helsetjenesten, slik at prosjektet i størst mulig grad kan ha overføringsverdi til resten av landet. Det 

skal etableres følgeforskning for å kunne evaluere effekten av tiltaket.  

 
2.   Målsettinger for prosjektet    

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 får et kvalitetssikret og effektivt spesialiseringsløp i allmennmedisin, 
herunder sikre tilrettelegging, forutsigbarhet og fleksibilitet knyttet til oppnåelse av 
læringsmål i spesialisthelsetjeneste (sykehusåret)  

4. Utvikle kommunens rolle og kompetanse som tilrettelegger for legers spesialistutdanning i 
allmennmedisin og gjøre dem mer attraktiv som arbeidsgiver.  

 
 

Dato:  ........................................................ 18.02.2019 

Saksbehandler:   .............................. Vibeke Nikolaisen               

Telefon direkte:   ....................................... 75 55 54 61 

Deres ref.:   ..................................................................  

Løpenr.:   .................................................. 14008/2019 

Saksnr./vår ref.:   ........................................ 2018/8960 

Arkivkode:   ............................................................ 233 
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3. Utvikling av prosjektet 
Prosjektet skal utvikles i nært samarbeid med ALIS-Vest. ALIS-Vest startet med de første legene i 
utdanningsstillinger i 10 kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane sommeren og høsten 2017. 
Prosjektet har nå 15 ALIS fastlønnede utdanningsstillinger fordelt på 11 kommuner. Fra 2019 
utvides ALIS-Vest til å omfatte inntil 15 nye utdanningsstillinger i Rogaland og Møre og Romsdal. 
 
Masfjorden kommune var pådriver for å starte opp pilotprosjektet på Vestlandet. Bergen 
kommune har tatt ansvar for å lede prosjektet.  
 
Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), Helse Nord RHF og Bodø kommune har vært 
pådrivere for å etablere ALIS-Nord. Bodø kommune har etablert en styringsgruppe med 
representanter fra kommuner i hver de fire helseforetaksområdene i Nord-Norge, og en 
representant fra KS, Legeforeningen, Helse Nord og NSDM. 
 

4. ALIS Nord modellene 
Selve utdanningsløpet for legen skal gjennomføres i løpet av 5 år. Vi foreslår to alternative 
modeller hvor legen enten kan bli fast ansatt i kommunen som fastlege (ALIS fastlønn), eller legen 
kan få tilskudd til å starte en fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende (ALIS næring). I det 
siste tilfellet vil legen få drifts- og utdanningstilskudd. 
 
ALIS skal arbeide på et legekontor med flere leger, enten kommunalt legekontor eller på kontor 

med selvstendig næringsdrivende fastleger. Det skal oppnevnes individuell veileder for ALIS, og 

det bør være en spesialist i allmennmedisin som arbeider ved samme legekontor. ALIS skal ikke 

arbeide i en solopraksis, og må ha tilgang på daglig kollegial supervisjon. I tillegg til individuell 

veiledning skal ALIS tidligst mulig begynne i gruppeveiledning som er normert til ett dagsmøte per 

måned i 2 år.  

 

Prosjektledelsen i ALIS-Nord vil sammen med utdanningslegen og kommunen utarbeide en 
utdanningsplan for hele 5-års-perioden. Det pågår samtaler med Helse Nord RHF og de fire 
helseforetakene i landsdelen om å få etablert tilrettelagte utdanningsmoduler i sykehus for å sikre 
at legene i ALIS-Nord får nødvendig utdanning i tråd med de nye kompetansekravene i 
spesialistforskriften.  
 

Erfaringer i ALIS-Vest viser at det er svært viktig at ALIS må sikres god supervisjon og veiledning 

for at legen skal trives i sitt arbeid og bli i kommunen.  

 

Etter fullført spesialistutdanning bør legen få tilbud om å gå inn i en vanlig fastlegehjemmel som 

selvstendig næringsdrivende fastlege, eller andre kommunale legestillinger. 

 

5. Finansiering 
Kommunen må selv må dekke egne utgifter i forbindelse med rekruttering og ansettelse av ALIS.  

 

ALIS-Nord vil gi et tilskudd til deltakende kommuner på kr. 250.000 per år per ALIS. Det skal 

dekke ekstrakostnader knyttet til utdanningen som ikke dekkes av Fond II i Legeforeningen, dvs. til 

kursavgifter, veiledningsgruppe, vikarutgifter mm. Av tilskuddet på kr. 250.000 pr år betaler 

kommunene en egenandel på kr. 50.000 per år per ALIS, som skal dekke administrative kostnader 

Bodø kommune har med prosjektledelsen. Nettotilskuddet til kommunen blir da kr. 200.000 per år 

per ALIS. 
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Prosjektet har foreslått to alternativer måter å tilsette ALIS. Kommunen avgjør selv om de vil inngå 

en fastlønnsavtale med ALIS eller inngå en avtale om privat fastlegepraksis. Listestørrelse og lønn, 

eller kommunale tilskudd til en ALIS i privat fastlegehjemmel, avtales lokalt. Valg av 

tilsettingsmodell bør diskuteres i lokalt samarbeidsutvalg (LSU) for å sikre at synspunkter fra 

kommunens etablerte fastleger tas med i beslutningsgrunnlaget.    

 

Forslag 1: Fastlønnede utdanningsstillinger (ALIS fastlønn) 

Kommunen ansetter ALIS i en fast ordinær stilling som fastlege, iht. arbeidsmiljøloven og HTA. 

Lønn avtales lokalt mellom ALIS og kommunen. Kommunen dekker kostnader for deltakelse i 

nødvendige læringsaktiviteter som ikke dekkes av Legeforeningens fond.  

 

ALIS bør primært ha egen pasientliste. Listetak avtales mellom ALIS og kommunen. Små 

kommuner bør ha lavere lister enn store, og listetaket bør ikke settes for høyt i starten av 

utdanningsløpet. Kommunen bør også legge til rette for at ALIS får tilbud om annet kommunalt 

legearbeid som f.eks. helsestasjonslege eller sykehjemslege i tillegg til legevakt. 

 

Forslag 2: Utdanningshjemler i privat næringsdrift (ALIS næring) 

Prosjektet forslår at det utbetales et rekrutteringstilskudd, f.eks. inntil kr. 500.000, ved etablering av 

en privat hjemmel (individuell fastlegeavtale). Intensjon bak er å få tilskudd til å dekke utgifter til 

etablering av egen praksis, eller å kjøpe seg inn en etablert praksis. Dersom ALIS slutter før det er 

gått 3 år foreslås det at deler av tilskuddet tilbakebetales forholdsmessig, f.eks. med kr. 100.000 per 

år per ALIS har arbeidet i hjemmelen. 

 

Et alternativ til rekrutteringstilskudd er redusert månedsleie av lokaler, utstyr, hjelpepersonell med 

mer, i et legekontor med næringsdrift.  

 

Prosjektet foreslår videre at kommunen betaler et forsterket basistilskudd (per capita tilskudd) til 

ALIS-legen som vil bidra til å redusere den økonomiske risikoen ved å starte privat fastlegepraksis: 

- For 0-500 listepasienter betales 150 % av basistilskudd 
- For 501-800 listepasienter betales 125 % basistilskudd  
- Fra 801 og over betales ordinært basistilskudd (100 %)  

 

Basistilskudd per pasient fra kommunen til legen er regulert i avtalen mellom Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD) og Kommunenes sentralforbund (KS) på den ene siden, og Den 

norske legeforening (Dnlf) på den andre siden (Statsavtalen). Beløpet justeres 1.juli hvert år og er 

en del av normaltarifforhandlingene. Fra 1. juli 2018 er basistilskuddet kr. 486 per pasient per år. 

 

ALIS-Nord understreker at en avtale om rekrutteringstilskudd, subsidiert praksisleie, og/eller 

forsterket basistilskudd er kommunale merutgifter som forhandles, avtales og dekkes lokalt.  

 

ALIS-Nord prosjektet skal gjennomføres innenfor de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og 

avtaleverk: 

- Helse- og omsorgstjenesteloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30  
- Fastlegeforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842  
- Spesialistforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482/*#*  
- Rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen om allmennpraksis i fastlegeordningen (ASA 

4310), samt Kommunelegeavtalen (SFS 2305) : https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-
tariff/legeavtaler/  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482/*#*
https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/legeavtaler/
https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/legeavtaler/
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- Statsavtalen (Normaltariffen): https://beta.legeforeningen.no/jus-og-
arbeidsliv/avtaler/Normaltariffen/  

 

Søknad om deltakelse i ALIS-Nord-prosjektet fra kommuner i Nord-Norge 
Søknaden må inneholde beskrivelse av hvordan kommunen vil organisere og administrere en 

fastlønnet ALIS-stilling (ALIS fastlønn) og/eller en fastlegeavtale med ALIS (ALIS næring). 

Søknaden bør inneholde følgende punkter:  

 

• Kommunens generelle rekrutteringssituasjon  

• Beskrivelse av tilgang til egne listepasienter for ALIS. Listelengde og valgt løsning. 
(Kommunal liste i kommunalt fastlegekontor, fellesliste, deleliste, frikjøpt liste i privat 
legekontor mv.)  

• Hvordan kommunen vil sørge for daglig supervisjon av ALIS  

• Hvordan ALIS sikres egen lokal veileder med spesialitet i allmennmedisin som har ansvar 
for strukturert veiledning 3 timer per måned i 10,5 måneder per år 

• Tilgang på bakvakt på legevakt inntil legen er godkjent for selvstendig legevaktsarbeid  

• Beskrivelse av fastlegekontoret (legesenteret): 
o Antall leger, alder, spesialitet, LIS1, medisinstudenter mv  
o Egnet kontor til ALIS  
o Hjelpepersonell, antall på kontoret og kompetanse  
o Utstyrsnivå: EKG, spirometri, rektoskopi, ev. audiometri, småkirurgi, doppler, 

laboratorium mv  
o Vikar/fraværsløsninger – sårbarhet 

• Beskrivelse av aktuelt kommunalt legearbeid for ALIS (helsestasjon, sykehjem mm.), og 
hvilket omfang som er mulig og ønskelig, og hvordan legen skal få breddeerfaring innen 
ulike kommunale legeoppgaver  

• Om kommunen vil lyse ut en ny ALIS, eller søke inn allerede ansatt lege i utdanningsløp. I 
så fall, hvor langt har denne legen kommet i sin utdanning 

 

Kommuner som har behov for ytterligere informasjon er velkommen til å ta kontakt med 

prosjektledelsen i Bodø kommune. Kontaktpersoner er: 

- prosjektleder Svein R. Steinert, Svein.Ragnar.Steinert@bodo.kommune.no,  
mobil: 913 64 577 

- helseleder Stian Wik Rasmussen: Stian.Wik.Rasmussen@bodo.kommune.no,  
mobil 909 94 180 

 

Søknad sendes til:  

ALIS-Nord@bodo.kommune.no   

innen 1. april 2019.  

 

Det vises også til informasjon på nettsidene til Bodø kommune: https://bodo.kommune.no/alisnord  

 

og NSDM: https://www.nsdm.no/svein-steinert-tar-over-stafettpinnen-i-alis-nord/  

 

Med hilsen 

 Stian Wik Rasmussen  

 Leder i styringsgruppen ALIS-Nord  

 

https://beta.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/avtaler/Normaltariffen/
https://beta.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/avtaler/Normaltariffen/
mailto:Svein.Ragnar.Steinert@bodo.kommune.no
mailto:Stian.Wik.Rasmussen@bodo.kommune.no
mailto:ALIS-Nord@bodo.kommune.no
https://bodo.kommune.no/alisnord
https://www.nsdm.no/svein-steinert-tar-over-stafettpinnen-i-alis-nord/
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Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift 


