
ALIS-Nord konferanse 6. november 2019
Sted: Scandic Havet hotell, Bodø

ALIS-Nord inviterer til dagskonferanse i Bodø om

FRAMTIDENS FASTLEGEORDNING

Krisen i fastlegeordningen har økt det siste året, spesielt i de store og mellomstore kommunene. 
Det er i dag vanskelig å rekruttere unge leger til fastlegeyrket, og mange erfarne fastleger ønsker å 
gå ut av sine praksiser.

• Hvilke tiltak må gjennomføres for å snu den negative spiralen i fastlegeordningen?
• Vil 2020 bli starten på en opptur for kommunehelsetjenesten der mange unge leger ønsker å 

starte spesialistutdanning i allmennmedisin?

Målgruppen for konferansen er unge og eldre fastleger, kommuneoverleger og helseledere i 
kommunene, brukerrepresentanter og ledere i spesialisthelsetjenesten, samt sentrale personer fra 
Legeforingen, KS og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Kursavgift
ALIS-Nord dekker kursavgift og dagspakke for alle deltakere. Deltakerne må selv dekke utgifter til 
reise og opphold.

Påmelding og informasjon om bestilling av hotellrom finner du her: https://www.alis-nord.no/kurs-
aktiviteter/

PÅMELDINGSFRIST: 25. OKTOBER 

Konferansen søkes godkjent med 6 tellende timer i 
spesialistutdanningen i allmenn- og samfunnsmedisin.

Det arrangeres i tillegg et informasjonsmøte for 
helseledere og utdanningsleger i ALIS-Nord-
kommunene tirsdag 5. november kl 17.30–19.30.

https://www.alis-nord.no/kurs-aktiviteter/framtidens-fastlegeordning-article247-158.html?instance=0
https://www.alis-nord.no/kurs-aktiviteter/framtidens-fastlegeordning-article247-158.html?instance=0


Program
09.00–10.00  Registrering

10.00–10.10  Velkommen - Ordfører i Bodø Ida Maria Pinnerød 

10.10–10.30  Fastlegeordningen i Nord-Norge 2019 – status og forslag til tiltak 
   Direktør i Helse-Nord, Finn Henry Hansen

10.30–10.50  Fastlegeordningen i Norge – hovedkonklusjonene i evalueringsrapportene om 
   fastlegeordningen – Statssekretær i HOD, Maria Jahrmann Bjerke

10.50–11.10  Hvordan bor fastlegeordningen styrkes i by- og distriktskommuner?
   Leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Marte Kvittum Tangen 

11.10–11.30 Hvordan kan kommunene utvikle sin rolle som arbeidsgiver og 
   utdanningsansvarlig for fastlegene? - Områdedirektør i KS, Tor Arne Gangsø

11.30–11.45  Pause

11.45–12.30  Paneldebatt: Krisen i fastlegeordningen rammer også spesialisthelsetjenesten - 
   hvordan kan helseforetakene bidra til å styrke fastlegeordningen?
   Deltakere: Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke, fag- og forskningsdirektører fra 
   Helse-Nord og hver av de fire helseforetakene i Nord-Norge + spørsmål fra salen.
   Debattleder: Journalist Anne Hafstad i Dagens Medisin

12.30–13.15 Lunsj

13.15–13.45  God spesialistutdanning i allmennmedisin – hva skal til for å lykkes i kommunene? 
   Fastlege i Hammerfest og veilederkoordinator i Nord-Norge,  Peter Prydz

13.45–14.15 Erfaringer fra ALIS-Vest – Hva er viktigst for at en ung lege skal satse på en 
   yrkeskarriere i kommunehelsetjenesten?
   Prosjektleder Hans Høvik og utdanningsleger fra ALIS Vest 

14.15–14.30 Pause

14.30–14.50  Status og framtidsplaner for ALIS-Nord 
   Prosjektleder ALIS-Nord, Svein Steinert

14.50–15.00 Ekstern evaluering av ALIS-Nord
   Forsker ved Fafo Institutt for arbeidsliv og velferdsforskning, Jon Helgheim Holte

15.00–15.15 Hvilke forventninger har brukerne til fastlegeordningen?
   Leder av regionalt brukerutvalg (RBU), Knut Georg Hartviksen

15.15–15.30 Alstadfjordlegen – hvorfor valgte politikerne i tre kommuner å satse på en felles 
   legetjeneste? - Kommuneoverlege i Salangen, Lars Nesje

15.30–15.45 Mo i Rana – en av mange bykommuner med krise i fastlegeordningen – hva bør 
   gjøres? – Fastlege og sykehjemslege i Rana, Anette Fosse 

15.45–16.00  Avslutning

Møteledere:  Styreleder i ALIS-Nord Stian Wik Rasmussen, prosjektmedarbeider og fastlege i 
Sør-Varanger Mona Søndenå og prosjektmedarbeider og fastlege i Tromsø Sirin Johansen

Det tas forbehold om endringer i programmet.
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