
Hvordan bør fastlegeordningen 

styrkes i by- og distriktskommuner?

Marte Kvittum Tangen

leder Norsk forening for allmennmedisin



Bakgrunn

• Snillfjord 

• Tromsøstudent 

• Turnus Tynset

• Fastlege og legevaktlege Tynset 19 år

• Leder NFA, Oslo
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kommune innb innb/km2

Snillfjord 987 2

Tromsø 75 638 30

Tynset 5605 3

Oslo 673 469 1320
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Det er ingen sentraliseringspolitikk 

som er årsaken til fastlegekrisen. 

Grunnen er at det er mindre 

attraktivt å være fastlege, pga 

betydelig økt arbeidsbelastning på 

fastlegene. Når det totalt sett er 

færre som vil bli fastlege, vil 

rekrutterings- og 

stabiliseringsproblemene ramme 

distriktene først. Det må bli bedre å 

være fastlege overalt!



«Jeg er helt enig i at fastlegenes 

arbeidsoppgaver har blitt for mange og for 

tunge. Vi vil ha flere fastleger, og vi vil at de 

skal få bedre tid til pasientene sine. Men å

opprette mange nye fastlegestillinger i løpet av 

kort tid, slik fastlegene i Trønderopprøret 

foreslår, kan forsterke problemene. Det vil ikke 

gjøre det lettere å rekruttere fastleger der det er 

mangel på leger i dag. Det vil tvert imot gjøre 

det enda vanskeligere. I en ny rapport om 

fastlegeordningen i Nord-Norge blir det advart 

mot nettopp dette. Her står det at det blir 

vanskeligere å rekruttere fastleger i distriktene 

og i nord hvis vi oppretter mange nye 

fastlegestillinger i sentrale strøk» 
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HOD rapport des 2004
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• «innføringsfasen første halvår 2001 med 

listeetablering, legevalg og fordeling av 

innbyggere på fastlegenes lister var svært 

vellykket.»

• "68 000 personer (1,5 prosent) står på en 

liste betjent av vikar. Antallet er redusert 

fra ca. 200 000 (4,5 prosent) i juni 2001.»

• «Ved innføringen av fastlegeordningen var 

det 277 lister uten lege eller vakante 

fastlegehjemler (registrert per 30.06.01). I 

løpet av det første driftsåret ble antallet 

redusert til 133. Ved utgangen av fjerde 

kvartal 2003 var antallet lister uten lege 

110. For landet som helhet utgjør dette 2,9 

prosent av fastlegeavtalene.»



lære av historien..

• «Det er stor geografisk variasjon i andelen ubesatte 

fastlegestillinger/-hjemler. Sogn og Fjordane er det fylket som over 

tid har pekt seg sterkest ut med hensyn til andel ubesatte 

fastlegestillinger eller lister uten lege. Siden våren 2003 har det 

vært en mer positiv utvikling også i dette fylket.»

• «Situasjonen har også i perioder vært vanskelig i fylkene Nord-

Trøndelag, Nordland og dels i Finnmark. Legedekningen i Nord-

Trøndelag og Nordland bedret seg imidlertid parallelt med 

legedekningen i landet som helhet i løpet av det første året 

med fastlegeordning.»
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Gode forutsetninger for å lykkes 

dersom riktige tiltak 

75% av studentene oppgir å ha stor interesse for faget 
allmennmedisin!

MEN kun 6% av studentene vil sikkert bli fastleger, 
31% vurderer det, men noen forhold gjør dem usikre.
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1. Styrket finansiering

2. Attraktivt for unge å velge 
fastlegeyrket

3. Redusert arbeidspress for 
fastlegene

4. Innovasjon og utvikling på 
fastlegekontoret

5. Samarbeid mellom fastleger og 
kommuner

5 hovedpremisser for 

å løse fastlegekrisen



Innspill til 

handlingsplanen

1. Øke antall fastlegehjemler – 500 

nye ALIS årlig.

2. Nasjonal ALIS-ordning.

3. Justert finansieringsmodell med 

knekkpunkt på basistilskuddet



Andre tiltak 
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• STABILISERING 

• les «recruit and retain – making it work» 

rapport 

• Kommuner og HF som engasjerer for 

fastlegeordningen

• IKKE GLEM 

LEGEVAKT IGJEN

• Fastlønn legevakt? 



Arbeid i 

trepartssamarbeidet frem 

mot handlingsplanen

Særavtaleforhandlinger 

(SFS 2305) med KS denne 

høsten

Handlingsplanen 

fremlegges (trolig før 

påske)

Forhandlingene våren 2020

Våren er 

deadline
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