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Harde fakta

 26 300 innbyggere – 25 500 listeplasser

 6 legesentre – 27 fastlegehjemler (26 årsverk) + 2 LIS1

 22 selvstendig næringsdrivende

 5 fastlønn

 Noen utfordringer
 4 over 60 år

 5 langtids-ubesatte

 4 har sagt opp

 1 går av med pensjon

 Flere vurderer å si opp

 Behov for 5,8 nye fastleger

 Samlet rekrutteringsbehov: 15 leger

Ref: Rapport om legetjenesten – Rana Kommune, okt-19



Pasienter uten fastlege i Rana

Før 01.07.15 Stabilt, fastleger som slutter erstattes av nye

01.07.15   – 1000 pasienter

01.08.16  – 2000 pasienter

01.10.17   – 3300 pasienter

01.11.17    – 4400 pasienter

01.10.19    – 6700 pasienter

01.01.20   – Sannsynligvis ca. 9000 pasienter

01.03.20    – Mulig 9700 pasienter

01.09.20    – Mulig 11200 pasienter

Ref: Rapport om legetjenesten – Rana Kommune, okt-19



De siste 5 årene har 15 fastleger sagt opp sine 

fastlegehjemler – hvordan havnet vi her?

Og hva nå….?
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Innspill fra fastlegene i Rana

 Støtter i all hovedsak Plan for legetjenesten
 førsteprioritet å stabilisere legekontorene vi har i dag fremfor å bruke tid og 

ressurser på å lage et nytt legesenter

 Hovedpoenget fra ALU er at det trengs økonomisk sikkerhet for leger å starte opp 
og fortsette i jobb som fastlege

 100 % utgiftsdekning, evt 8.2-avtale

 Listereduksjon uten tap av inntekt

 Dekning av videreutdanning med praksiskompensasjon og dekning av 
kursavgift

 Vikar ved utdanningspermisjon, svangerskapspermisjon osv

 Aktiv rekruttering av leger under utdannelse

 Barnehageplass, jobb til partner osv

 Aktiv dialog med fastlegene om videre utvikling av legetjenesten
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