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Formål:

Legeforeningen har alltid vært en pådriver for å sikre befolkningen en 
kompetent og trygg primærlegetjeneste

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



Ti tiltak 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. 
Innovasjon og utvikling vil sikre enda bedre behandling, 
samhandling og tilgjengelighet for pasientene



Ti 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. Direktørene for de regionale 
helseforetakene og trepartssamarbeidet (KS, Legeforeningen og 
staten v/ helseministeren) må i tillegg møtes to ganger i året for å 
bli enige om ansvarsfordeling og tiltak på nasjonalt nivå. 

• 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.



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. Det er derfor viktig 
at det forskes på digitale konsultasjonsformer, og at nye 
kommunikasjonsformer alltid følgeevalueres og/eller piloteres før nasjonal 
bredding


