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Kommunenes ansvar 
for å tilrettelegge for 
samarbeid
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Fremtidens 
primærhelsetjeneste
- nærhet og helhet 

2014-2015
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Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens 
og fremtidens utfordringer. Forslagene omhandler tiltak 
som skal legge til rette for en flerfaglig og helhetlig 
kommunal helse- og omsorgstjeneste, med god kvalitet og 
kompetanse.



Visjon:
Skape pasientens helsetjeneste hvor pasienten selv er aktiv  
i beslutningsprosesser om egen helse. Tjenester er 
tilgjengelige og fokuserer på forebygging. 

En fremtidsrettet helse- og omsorgstjeneste er innrettet i 
tråd med utviklingen av sykdomsforekomst, fag, teknologi 
og samfunnsutviklingen. 



Utfordringsbilde:

•

•

•

•

•



Hovedkategorier til løsninger: 

1. Teamorganisering
2. Kompetanseheving
3. Lederutvikling
4. Kvalitet, pasient- og

brukersikkerhet
5. Digitale verktøy



Teamorganisering
• Stimulere til samlokalisering av helse-

og omsorgstjenester i kommunene.

• Legge til rette for etablering av 
primærhelseteam gjennom endringer i 
regelverk og finansieringsordninger. 

• Legge til rette for etablering av 
oppfølgingsteam for brukere med 
store og sammensatte behov.



Kompetanseheving
• Styrke praksisordninger.

• Lovfeste en liste over profesjoner som kommunene må ha for 
å gi innbyggerne tjenestene de trenger. 

• Innføre kompetansekrav i helse- og omsorgstjenesteloven

• Alle allmennleger i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten skal være spesialister eller under 
spesialisering i allmennmedisin. 

• Utvikle en handlingsplan for rekruttering og 
kompetanseheving i hele den kommunale helse- og 
omsorgssektoren.

• Utrede om det skal etableres nye brede kliniske 
videreutdanninger på mastergradsnivå.

• Styrke forskning og innovasjon i sektoren.

• Utarbeide handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-
strategien



Lederutvikling
• Gi Helsedirektoratet i oppdrag å etablere 

en lederutdanning i de kommunale helse-
og omsorgstjenestene. "Rektorskolen".

• Legge til rette for at plasser på Nasjonalt 
topplederprogram i regi av Nasjonal 
ledelsesutvikling stilles til disposisjon for 
ledere i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten.

• Videreføre arbeidet med ledelse i 
kvalitetsavtalen med KS.



Kvalitet, pasient-
og brukersikkerhet

• Oppfordre alle kommuner til å delta i 
pasientsikkerhetsprogrammet

• Etablere flere kvalitetsindikatorer

• Styrke den etiske kompetansen

• Utrede tiltak for å sikre lokalpolitisk 
behandling av kvalitetskrav

• Videreføre nasjonale læringsnettverk 
for helhetlige, koordinerte og trygge 
pasientforløp



Digitale verktøy
• Enkel og sikker tilgang til 

pasientopplysninger

• Fortsette satsingen på nasjonale 
IKT- tiltak

• Bruk av teknologiske hjelpemidler

• Prosjekt med avstadsoppfølging



Andre tema: psykisk helse 
Tiltak: 

• Rekruttere flere psykologer til kommunene gjennom å 
lovfeste kommunens plikt til å ha psykologkompetanse.

• Innføre kommunal ø-hjelp døgnplikt også for psykisk 
helse- og rusområdet fra 2017

• Legge frem en ny opptrappingsplan for rusfeltet i 2015



Andre tema: eldreomsorg 
Tiltak:

• Forsøksordning med statlig finansiering av 
omsorgstjenestene

• Lovfeste rett til heldøgns pleie og omsorg og vurdere om 
det bør fastsettes kriterier for heldøgns omsorgsplasser

• Utarbeide en plan i samarbeid med KS som bygger på en 
forutsetning om netto tilvekst av heldøgns 
omsorgsplasser. 



Trønderopprørets fastlegeundersøkelse og 
helsemedarbeiderundersøkelse

Fastlegeordningen 2.0
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Bevare og styrke fastlegeordningen
• Opplysningsarbeid slik at politikere kan styrke ordningen for å bevare den før den 

kollapser
• Gir konkrete tall på fastlegenes oppgaver og arbeidshverdag
• Gjennomført i mars/april 2018, svarprosent 22% , 1032 av 4759 fastleger



Nøkkeltall pr. vanlige arbeidsdag
(gjennomsnittstall)
- 43 unike problemstillinger
- signerer 15 epikriser
- 26 resepter
- 150-200 blodprøver
- sykemelding i 24% av konsultasjonene
- skrive 3,2 henvisninger
- 0,5 innleggelse sykehus
- 1 gynekologisk undersøkelse
- genererer 1,4 timer arbeid som må gjøres 
en annen dag



Ekstrem økning i arbeidstimer

1994 – 47,8 t
2014 – 48,6 t
2018 – 55,6 t



Utfordringsbilde •

•

•

Gjennomsnittsarbeid



Forslag til mulige 
løsninger

•

•

•

•



Nasjonal helse- og 
sykehusplan 

2020 - 2023



Utfordringsbilde •

•

•



Hvor vil vi?



Hvordan skal vi få 
det til? 



Pasienten som 
aktiv deltaker

•

•

•

•

•



En 
sammenhengende 
helse- og 
omsorgstjeneste

•

•

•



Forslag til mulige 
løsninger

•

•

•

•

•
•

•

•
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Legeforeningen er en pådriver for å sikre befolkningen en kompetent og trygg 
primærlegetjeneste hvor fastlegeordningen har gitt pasientene rett til en fast 
lege som sikrer dem en helsetjeneste med kontinuitet og stabilitet.



Det er en politisk målsetning om at 
alle skal sikres et godt helsetilbud 
uavhengig hvor i landet du bor.

• Mange har lang reisevei til nærmeste sykehus, og en godt 
utbygget primærhelsetjeneste med en kompetent og 
tilgjengelig fastlegeordning er derfor helt nødvendig for å 
sikre befolkningen god helsehjelp

• Allmennlegen skal yte tjenester som ivaretar kontinuitet i 
pasientrelasjonen, ha god tilgjengelighet, håndtere 
komplekse medisinske problemstillinger, koordinere 
helsetjenester og yte kostnadseffektiv helsehjelp



En vellykket 
helsereform under 
press 

Kommunen må lede de 
medisinske tjenestene



Utfordringsbilde • Stor økning i antall konsultasjoner

• Høy arbeidsbelastning
• Fastlegene jobber i snitt 55,6 timer i uke

• fastlegene har tatt i bruk kveld og helg for å 
håndtere veksten i ansvar og arbeidsoppgaver

• Økt brukermedvirkning

• Samhandlingsreformen har endret 
primærhelsetjenesten
• økning i overføring av oppgaver fra 

spesialisthelsetjenesten til 
kommunehelsetjenestene



Utfordringsbilde • Komplekst sykdomsbilde
• Det er pasienter over 80 år med 6 eller flere 

kontakter i løpet av året som står for den største 
økningen hos fastlegen

• Dobbel vekst i etterspørsel etter kommunale 
helsetjenester

• Sykehusene planlegger å overføre store mengder oppgaver og 
pasienter til kommunene

• I sine utviklingsplaner frem mot 2035 planlegger sykehusene for 
en overføring av 10 til 15 prosent av sin totalaktivitet til 
kommunene



Tiltak for en 
fremtidsrettet og 
bærekraftig 
fastlegeordning

• Finansieringen må styrkes for å dekke det økte 
oppgavetilfanget og legge til rette for en håndterbar 
arbeidstid. Det må legges til rette for kortere lister 
gjennom etablering av et knekkpunkt for 
basistilskuddet. 

• Antall LIS1-stillinger må økes med 200 slik at LIS1-
flaskehalsen reduseres. 

• Det må opprettes lokale arenaer som regulerer 
oppgave- og ansvarsfordeling mellom fastleger, 
kommune- og spesialisthelsetjeneste i hele landet. 

• Kommunene må utvikle en egen helselederrolle for 
kommunenes medisinske tilbud. Helselederen må 
være en del av rådmannens ledergruppe.

• Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) må breddes 
nasjonalt. Det vil gi betydelig kvalitetsheving i 
fastlegeordningen.



Titiltak for en 
fremtidsrettet og 
bærekraftig 
fastlegeordning

• Det må rekrutteres 500 nye ALIS (Allmennleger i 
spesialisering) årlig for å dekke dagens og fremtidige 
legebehov. 

• Det må lages en nasjonal ordning for ALIS som sikrer 
fastleger med god kompetanse. Kommunene må sikre god 
gjennomføring av spesialistutdanningen.

• Normtallet for et årsverk i fastlegeordningen må reduseres 
fra 1500 til 1000 pasienter og finansieringsmodellen justeres, 
slik at fastlegene kan bruke mer tid på hver pasient. 

• Det må legges til rette for ansettelse av annet helsepersonell 
på legekontor

• Dette vil gjøre fastlegekontoret i bedre stand til å ivareta pasienter 
med alvorlig og sammensatt sykdom og funksjonssvikt, og de som 
ikke selv oppsøker fastlegen

• Helsepersonell ansatt i fastlegekontor må kunne utløse egne 
takster

• Det må sikres at fastlegene kan prioritere administrasjon, 
ledelse og fornyelse av medisinskteknisk utstyr og 
teknologiske løsninger



Legeforeningens 
forslag til 
løsninger

• Det må legges til rette for større legekontor med fire til seks leger. Dette øker 
muligheten for at de har kapasitet til å sette av ressurser til utviklingsarbeid og 
innovasjon

• Det må tilføres mer ressurser til administrasjon, drift og ledelse av 
legekontoret. Legekontorene må selv kunne velge hvordan de ønsker å 
organisere kontorets arbeid

• Det er ønskelig med mer tverrfaglighet på legekontorene. Det må legges til 
rette for at legekontoret kan ansette sykepleiere og annet helsepersonell, som 
kan jobbe på delegert myndighet fra fastlegene

• Befolkningen skal oppleve et helsetilbud som er tilgjengelig og moderne. Alle 
fastleger bør tilby pasientene sine muligheter til å bestille time på nett, sende 
og motta svar på enkle spørsmål elektronisk, og har mulighet til å benytte 
videokonsultasjon der det er hensiktsmessig

• Det må lages bedre nasjonale IKT-løsninger for kommunikasjon mellom de 
ulike nivåene i helsetjenesten, uten at dette fører til merkostnad for fastlegene 
til drift og videreutvikling

• Riktig bruk av nyere medisinsk-teknisk utstyr og funksjonelle IKT-systemer vil 
potensielt kunne bidra til at fastlegene kan avklare og behandle flere pasienter 
selv

• Nye digitale løsninger, for eksempel bruk av video, gir et bedre tilbud til 
pasientene, men kan også føre til merarbeid for fastlegene



Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024
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Handlingsplanen skal bidra til å styrke, utvikle og 
bevare en fastlegeordning som gir pasientene 
allmennlegetjenester av høy kvalitet



Det er kommunene 
som har sørge-for-
ansvaret for 
allmennlegetjenesten.



Utfordringsbilde • Mange fastleger opplever 
arbeidsbelastningen som stor

• I evalueringen svarer nesten 20 prosent at 
den samlede belastningen er uhåndterbar

• Samhandlingsreformen med tidlig utskriving 
av mer behandlingstrengende

• Uutnyttede muligheter ved arbeidsdeling, 
teknologi og nye arbeidsformer

• Lite systematisk arbeid med 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet



Forslag til mulige 
løsninger

• Regjeringen vil øke antallet ALIS-avtaler i 
kommuner med rekrutteringsutfordringer

• Regjeringen vil styrke ALIS-kontorene

• Regjeringen vil tilrettelegge for en bedre 
arbeidsdeling og samhandling med 
spesialisthelsetjenesten

• Regjeringen vil avlaste fastlegene for 
oppgaver

• Regjeringen vil skape en teambasert 
fastlegeordning 



Panel • Tuva Moflag (Ap)

• Erling Ytrehus (PHT prosjektleder KRS)

• Nils Kristian Klev (legeforeningen)

• Linda Torsvik (prosjektleder)

• Aleksander Sandnes (fastlege PHT)

• Tommy Andreassen (fastlege PHT)

• Solveig Nordkvist



Erling
• Lite søkning til hjemlene

• Løsninger for å sikre

• Trygg økonomi

• Trivsel til arbeidsplassen

• PHT – erfaring som kan gjøre fremtidens fastlege ordning mer profesjonell. 
Øker vurderingsgrunnlag – mer tid til de som tenger det mest. Bedre 
kommunikasjon med andre deler av kommunehelsetjenesten

• Øker trivsel –

• Fastlegen kan prioritere 


