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– Kommunene har vært altfor passive med 
rekrutteringsarbeidet, sier Høie.  
VGs kartlegging viser at mange hundre tusen 
innbyggere rammes av rekrutteringssvikt til 
fastlegehjemler i kommunene. Kommuner får få 
søkere når de lyser ut stillinger, og mange av de som 
søker er ikke kvalifiserte.  
Helseministeren mener lederne for helsetjenestene i 
de ulike kommunene så langt ikke har tatt ansvar, 
siden fastlegeordningen ble innført i 2001.  
– Fastlegeordningen er et kommunalt ansvar. 
Mange kommuner har ikke tatt inn over seg at de er 
nødt til å ha en tenkning om hvordan de skal 
rekruttere leger inn i denne tjenesten. Der har de 
en jobb å gjøre, sier Høie til VG. 
– Umulig å kombinere med et vanlig liv: Ane (43) 
sier opp fastlegejobben 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse/ane-emaus-43-sier-opp-fastlegejobben-umulig-aa-kombinere-med-et-vanlig-liv/a/24122903/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse/ane-emaus-43-sier-opp-fastlegejobben-umulig-aa-kombinere-med-et-vanlig-liv/a/24122903/


Hva er en gjør en fastlege? 
• Pasientrettet, klinisk arbeid («listelege») 
• Egen næringsdrivende med arbeidsgiveransvar og 

administrering av egen praksis  
• Kvalitetssikring av alle aspekter av praksis 
• Faglig oppdatering inkl. resertifisering av spesialitet 
• Samarbeid med  andre aktører i  den kommunale helse – 

og sosialtjeneste, statlige organer (rus og psykiatri, 
hjemmetjeneste, rehabilitering, barnevern, NAV, apotek 
…) 

• Kommunal stilling: sykehjem, helsestasjon/skole, KAD, 
Mottak, smittevern, medisinsk faglig rådgiver… 



Rekruttere og beholde 

Nøkkeltall:  
• 4687 fastleger  - 15597 sykehusleger (23%) 
• 2011-2016: +748 fastleger, +2800 årsverk 

sykehusleger 
• 90% av alle pasientkontakter vurderes og behandles i 

1.linjetjenesten 
• Ledige fastlegehjemler i kommuner<20.000 

innbyggere 2014 til 2016 har steget fra 63 til 116 
• Alderstrend: hver 3. fastlege er over 55 år 
• Kjønn: 42% kvinneandel, økende  
 
 



Økende arbeidsbelastning 

• Definisjons»makt»: sykehusene bestemmer hva de 
skal gjøre, resten skal primærhelsetjenesten gjøre 

• Samhandlingsreformen (2012) 
Flere pasienter skrives ut tidlig med mer komplekse 
problemstillinger og stort behov for koordinerte 
helsetjenester. Fastlegen viktig for å sikre en helhetlig 
tjeneste 
• NAV 
• Ansvarsgrupper 
• Attester/erklæringer 
 
 



• Pasienten er en kunde – etterspørselen er  til dels 
pasientstyrt. 

• Fritt behandlingsvalg 
• Det helprivate helsevesen 



Rammebetingelser 

Listelengden går ned 
•  Mer jobb med hver enkelt pasient. 
•  Økende kvinneandel 
•  Økonomiske rammebetingelser fra Staten har ikke     

kompensert for dette 

Flere kvinner, 
• ønske om forutsigbare rammer /endret avlønning 
• Normalisert arbeidstid (gjennomsnitt  48,6t/uke) 



Kommunenes fokus 
 

Være en god arbeidsgiver 
• Tillit og autonomi vs detaljestyring – respekt for 

fagkompetanse 
• Tilstrekkelig legebemanning (listelengden må ned) 
• Tydelig medisinskfaglig ledelse 
• Fleksible løsninger i forhold til avlønning/ tilknytning 
• Politikk for rekruttering (ALIS) 
• Satsing på utdanning,  kompetanse og faglige 

prosjekter  

 
 
 
 



 
Kommunen har fått ansvar for 

spesialistutdanningen (økonomisk og faglig) 
 • 1.mars-17: krav om at leger i klinisk kommunal virksomhet skal 

være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering 
• Utdanningsvirksomhetene skal legge en helhetlig plan for 

utdanningsløp innen den enkelte spesialitet, og ha et tydeligere 
ansvar for å legge til rette for at den enkelte lege skal kunne oppnå 
læringsmål og gjennomføre utdanningsløpet. 
Utdanningsvirksomhetene er helseforetaket, kommunen eller den 
private institusjonen hvor utdanningen tilbys. 

•  Virksomhetene skal sørge for at det utarbeides en individuell 
utdanningsplan med et utdanningsløp i samråd med legen, og legge 
til rette for at utdanningen kan skje etter den individuelle planen. 

• Oppnådde læringsmål skal dokumenteres så snart som mulig og 
virksomhetene har også ansvar for at planen revideres ved behov. 
 



Flott natur er (dessverre) ikke nok… 
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