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Bakgrunn (1)
• Fastlegeforsøkene i Tromsø, Trondheim, Lillehammer og Åsnes 1993 – 1996 ble utarbeidet etter dansk 

modell 
(Hovedveileder Niels Bentzen, prof. i allmennmedisin, Universitetet i Odense)

• Den norske modellen manglet fastlønte rekrutteringsstillinger som er en viktig del av listepasientsystemet 
i Danmark (og i Nederland og UK)

• Økende arbeidsbelastning og behov for listereduksjon ble dokumentert allerede i forsøksperioden 1993 –
96, spesielt for kvinnelige leger

• «Manglende politisk og administrativ vilje til utbygging av legetjenesten kan i løpet av kort tid gi alvorlige 
tilbakeslag. Dårlig legedekning i en fastlegemodell fører til at allmennlegens viktige rolle som koordinator
svekkes, og at rollen som flaskehals i tiltakskjeden blir dominerende» 
Steinert S. Fastlegeforsøket i Tromsø – sluttrapport, Tromsø kommune, oktober 1996.



Bakgrunn (2)
• Forhandlinger om fastlegeordning 2000 – Legeforeningen ønsket utdanningsstillinger på fast lønn, avvist av KS og HOD

• Utredning om utdanningsstillinger i allmennmedisin, november 2008 (Olav Thorsen og Svein Steinert etter oppdrag fra Hdir)

• Stortingsmelding om Samhandlingsreformen 2008-9: Behov for 2.200 nye fastlegehjemler - men svært lite skjedde

• Raskt økende arbeidsbyrde og rekrutteringssvikt i fastlegeordningen etter 1. januar 2012 

• Krise i fastlegeordningen – VG våren 2017 og Trønderopprøret (fastlegeordningen lekke ri begge ender – i hele landet)

• ALIS VEST, oppstart 2017

• Helsedirektoratet desember 2017: Kartlegging av fastlegers arbeidstid (gjennomsnittlig arbeidstid 55,7 timer i uka)

• Fastlegetjenesten i Nord-Norge, NSDM  mai 2018

• ALIS NORD, oppstart 2019



ALIS NORD - målsettinger

• Sikre rekruttering og stabilitet i fastlegestillinger og –hjemler i nordnorske kommuner

• Utvikle utdanningsstillingsmodeller for nordnorske forhold som passer for både fastlønn og næringsdrift

• Sikre at nye fastleger får et kvalitetssikret og effektivt spesialiseringsløp i allmennmedisin, herunder sikre 
tilrettelegging, forutsigbarhet og fleksibilitet knyttet til oppnåelse av læringsmål i spesialisthelsetjenesten 
(sykehusåret)

• Utvikle kommunens rolle og kompetanse som tilrettelegger for legers spesialistutdanning i allmennmedisin og 
gjøre dem mer attraktiv som arbeidsgiver.

• I tillegg ønsker vi at prosjektet skal generere kunnskap som myndigheter, andre kommuner og helseforetak kan 
nyttiggjøre seg.



ALIS NORD - styringsgruppe
• Tromsø kommune ved kommuneoverlege Mikal Tønsaas

• KS Nord-Norge ved Elin By

• Harstad kommune ved Kommunalsjef Rita Johnsen og kommuneoverlege Frode Risdal

• Bodø kommune ved Helseleder Arne Myrland

• NSDM ved leder Helen Brandstorp

• Helse Nord ved Siv Cathrine Høymork

• Legeforeningen i Nordland ved nestleder i styret, Bernhard Holthe

• Åpen for endringer i styringsgruppen for å sikre representativitet fra hele Nord-Norge



ALIS NORD - organisering







ALIS NORD – foreløpig status
• 15,6 millioner på statsbudsjettet for 2019

• Styringsgruppemøte i Bodø 05.11.2018

• Engasjement av prosjektleder 1. januar – 31. mars 2019 (Svein Steinert)

• Utlysning av 2-årig prosjektlederstilling til 31.12.20 (søknadsfrist 16.12.18)

• Konferanse «Recruit and Retain» i Tromsø 15. januar 2019

• ALIS NORD og ALIS VEST arbeidsmøte 16. januar

• Presentasjon av ALIS NORD i OSO-UNN 14.02.2019.  



Nasjonale utfordringer i fastlegeordningen
• Stor arbeidsbelastning for fastleger (nesten 60 timer per uke i gj.sn.)

• Raskt økende rekrutteringssvikt, også i de store byene

• Manglede planer for legetjenesten i kommunene 

• Manglende ledelse av fastleger (ALU, LSU og samhandlingsarenaer)

• Manglende involvering av fastleger i utviklingsarbeid, bl.a. prioritering av 
arbeidsoppgaver og konsensus om arbeidsdeling mellom RHF og kommuner

• For svake rammer rundt spesialistutdanningen i allmenn- og samfunnsmedisin

• Nedprioritering av kommuneoverlegestillinger i mange kommuner



Fastlegesituasjonen kraftig forverret  i 2018 
i K10-kommunene



Særegne nordnorske utfordringer 
• En befolkning preget av aldring og økt sykelighet i de fleste kommuner

• Kompetansemangel og kapasitetsproblemer innen mange fagfelt, også i 
kommuneadministrasjonen

• Dårligere stabilitet i legestillinger enn i resten av landet (ikke forgubbing)

• For lite strukturert og desentralisert utdanning

• STOR RISIKO FOR AT DEN NASJONALE FASTLEGEKRISEN KAN FØRE TIL 
OPPRETTELSE AV MANGE NYE FASTLEGESTILLINGER I SENTALE STRØK – MED FARE 
FOR STOR LEGEFLUKT FRA NORD-NORGE

• Bærum kommune ønsker f.eks. å utlyse 15 fastlegehjemler i 2019!



Positive trekk i Nord-Norge
• Felles problemforståelse i Helseforetak, kommuner og KS

• Økt kommunal interesse for legetjenesten (Bardu, Bodø, Harstad….)

• Stort engasjement for å løse fastlegekrisen i NSDM, RHF, HF og mange 
kommuner

• Universitetet satser mer på desentralisert grunnutdanning av leger

• Fylkesmennene har stort fokus på LIS1-utdanningen

• Fastlegene ønsker mer dialog med, og styring fra kommunene!?


