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LOVER, FORSKRIFTER, AVTALER OG  
SENTRALE FØRINGER

Det er i hovedsak fastlegeforskriften, rammeavtalen 
ASA 4310 og særavtalen SFS 2305 som utgjør 
rammeverket for fastlegeordningen. 
Fastlegetjenesten får i tillegg føringer fra andre 
dokumenter og utredninger, de viktigste er listet 
opp og lenket til nedenfor: 

• Helse- og omsorgstjenesteloven
• Helsepersonelloven
• Arbeidsmiljøloven
• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 

helse- og omsorgstjenesten
• Forskrift om kompetansekrav for leger i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten
• Forskrift om spesialistutdanning og spesialist-

godkjenning for leger og tannleger
• Akuttmedisinforskriften
• Primærhelsemeldingen
• Rapport: Kommunal legetjeneste – kan den 

ledes?
• Rapport: Fastlegers tidsbruk
• Rapport: Variasjoner i finansiering av 

fastlegeordningen
• NOU 2015: 17 Først og fremst
• Fastlegeavtalen mellom Fredrikstad kommune 

og den enkelte fastlege
• Rapport fra Fredrikstad 2014: Innovasjon i  

samhandling med fastleger
• Rapport evaluering av legevakten høsten 2016
• Høringer

Kommunalt ansatte leger forholder seg til samme 
avtaleverk som andre kommunalt ansatte, med 
noen unntak.

UTVIKLINGSTREKK

Allmennmedisin er den medisinske spesialiteten som 
omhandler primærhelsetjenesten. Allmennlegen har 
bred og generell kunnskap om alle sykdommer og 
helseplager som rammer befolkningen. Allmenn-
legen er som regel den som møter pasienten først, 
og dersom det er nødvendig, har han eller hun 
ansvar for å henvise pasienten videre innen helsetje-
nesten. Allmennlegen kan møte pasienter i alle aldre, 
med alt fra akutte til mer hverdagslige tilstander. 

HELSE OG LEVEKÅR I FREDRIKSTAD KOMMUNE

Det arbeides aktivt med forbedring av folkehelse og 
levekår i Fredrikstad kommune, og kommunen har 
en egen kommunedelplan for folkehelse. Et sentralt 
grunnlag for folkehelsearbeidet er den årlige folke-
helseprofilen, som utarbeides av Folkehelseinstituttet 
og kan lastes ned her.

Folkehelseprofilen viser generelt det som er 
utfordringen i Fredrikstad kommune og også i 
Østfold for øvrig; større grad av uhelse enn lands-
gjennomsnittet. Uhelse skyldes flere faktorer, blant 
annet høy grad av frafall fra utdanning/liten 
utdanning og lav sysselsetting. Fredrikstad 
kommune gjennomfører jevnlig en levekårs-
kartlegging i geografiske soner.

Befolkning
Ved inngangen til 2019 bodde det 81772 personer 
i Fredrikstad. Fredrikstad vil, som mange andre 
kommuner, oppleve en betydelig endring i den 
demografiske sammensetningen i årene framover. 
Tabellen nedenfor viser den prosentvise endringen i 
ulike aldergrupper fram til 2040. Antall personer over 
80 år vil øke med rundt 4000 i samme periode.

Bakgrunn

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-17-192?q=forskrift%20om%20kompetansekrav%20for%20leger
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-17-192?q=forskrift%20om%20kompetansekrav%20for%20leger
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-20-231?q=forskrift%20om%20akutt
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/sec1
http://www.ks.no/contentassets/62ef93c685934600a7886822835fb5dd/sluttrapport.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/180222 Rapport Fastlegers tidsbruk.pdf
https://www.ks.no/contentassets/2298eb066dda4eb5a7544706882a66a9/rapport---variasjoner-i-finansiering-av-fastlegeordningen_310518.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-17/id2465765/sec1
https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0106&sp=1&PDFAar=2017
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Helsetilstanden i befolkningen og  
bruk av helse- og omsorgstjenester

Hver innbygger i Fredrikstad kommune har 3,0 
besøk hos fastlegen hvert år.  

Innbyggerne i Fredrikstad kommune har et høyere 
forbruk av spesialisthelsetjenester enn befolkningen 
både i Østfold og i landet forøvrig. Tabellen under 
viser dette, illustrert ved parameteren hjerte- og 
karsykdommer. 

Den befolkningen kommunen har, med mange 
med liten utdanning, mange utenfor arbeidslivet, 
og med større grad av sykelighet enn landssnittet, 
setter ekstra press på alle kommunens tjenester. 
I planleggingen av helsetjenester til innbyggerne 
må det tas høyde for de særskilte utfordringene 
som Fredrikstad kommune har i forhold til andre 
kommuner. Utfordringsbildet øker også behovet for 
at det tenkes helsefremming, forebygging og tidlig 
intervensjon i alt vi gjør.

Levekår
 
Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse 
og livskvalitet. Vanlige levekårsparametere er
utdanning, sysselsetting, inntekt, helse og bolig. 
Fredrikstad kommune har gjennomført levekårs-
kartlegging hvert annet år fra 2012, sist i 2018. 
Fredrikstad er en kommune med gjennomsnittlig 
lavere personinntekt enn landssnittet.
Det er spesielt bekymring knyttet til barnefattigdom. 
Mange barn i Fredrikstad får ikke deltatt i samfun-
net på lik linje med jevnaldrende, på grunn av dårlig 
familieøkonomi. 15 prosent av barn i Fredrikstad 
kommune lever i lavinntektsfamilier, mot 9,2 prosent 
på landsbasis. I motsetning til ellers i landet, har 
vi en økende andel uføretrygdede, lavere barne-
hagedeltakelse for minoritetsspråklige og et lavere 
utdanningsnivå. Det er 24 prosent frafall i videre-
gående skole. 4,3 prosent av de under 44 år mottar 
uføreytelser, mot 2,7 prosent på landsbasis.

Geografi Sykdomsgruppe 2010 - 2012 2011 - 2013 2012 - 2014 2013 - 2015

Hele landet Totalt antall pasienter 
(alle diagnoser)

161,6 161,5 160,6 160,0

Hjerte- og karsykdommer 
(100 - 199)

17,9 17,5 17,1 16,7

Østfold Totalt antall pasienter 
(alle diagnoser)

157,5 159,8 160,9 161,7

Hjerte- og karsykdommer 
(100 - 199)

17,9 17,6 17,3 17,0

Fredrikstad Totalt antall pasienter 
(alle diagnoser)

159,8 162,5 165,0 166,0

Hjerte- og karsykdommer 
(100 - 199)

17,7 17,4 17,7 17,7

Spesialisthelsetjenesten, somatikk - kjønn samlet, per 1000, standardisert
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FASTLEGEORDNINGEN

Status i fastlegeordningen

Fastleger i Norge er primært selvstendig nærings-
drivende, med en individuell avtale med kommunen. 
Fastlegenes inntekter kommer fra pasientene og det 
offentlige gjennom refusjoner og per capita tilskudd. 
De aller fleste innbyggere står på en fastleges liste. 
Innbyggerne velger selv helt fritt sin fastlege, 
uavhengig av kommunegrenser. 

Fastlegene kan pålegges å arbeide for kommunen 
i inntil 7,5 timer per uke, med kommunale allmenn-
legeoppgaver som helsestasjon/skolehelsetjeneste, 
sykehjem eller fengselshelsetjeneste. Ut over dette 
har fastlegene plikt til å delta i legevaktarbeid på 
kveld og helg/høytider.

Det er mye nasjonal oppmerksomhet om fastlege-
ordningen. Det er igangsatt en rekke prosesser for 
å gjennomgå dagens fastlegeordning og vurdere 
hvilke endringer som bør gjennomføres for å sikre 
en bærekraftig fastlegeordning i framtiden. 
Regjeringen har varslet en handlingsplan for 
allmennlegetjenesten våren 2020. Dette betyr at 
større endringer i fastlegeordningen tidligst vil 
skje i statsbudsjettet for 2021. 

Unge og eldre fastleger har til dels motstridende 
interesser. Det er derfor krevende å finne virke-
midler som gir en riktig balanse mellom eldre og 
unges behov. Unge leger er opptatt av trygge 
økonomiske rammer, sosiale rettigheter, en mer 
regulert arbeidstid og et godt fagmiljø. Nyetablerte 
leger ønsker ikke å måtte kjøpe seg inn i en lege-
praksis og å ha et usikkert inntektsgrunnlag i opp-
startsfasen. Tilbud om fast lønn og et strukturert 
utdanningsprogram for spesialistløpet har vist seg å 
være gode rekrutteringstiltak. Eldre og veletablerte 
leger er opptatt av at de har for stor arbeidsbelast-
ning, de ønsker å kunne redusere listelengden uten 
inntektstap. Fredrikstad kommune ønsker en fast-
legeordning som er bærekraftig på sikt og som med-
fører at unge leger ønsker å være fastleger. Stadig 
flere kommuner sliter med å rekruttere og beholde 
sine fastleger. I Fredrikstad har vi også en mer 
utfordrende rekrutteringssituasjon enn 
tidligere år. Gjennom 2018 og i første halvdel av 
2019 rekrutteres syv nye fastleger. Det vil si at 
10 prosent av fastlegekorpset skiftes ut på kort tid. 
Det er få søkere til ledige hjemler. 

Kommunen skal til enhver tid sørge for at det er 
tilstrekkelig antall ledige plasser på fastlegelistene, 
og sikre at det er reell byttemulighet for innbyg-
gerne. Omkring en gang i året må det opprettes en 
ny fastlegeliste, en såkalt nullhjemmel, i Fredrikstad 
kommune. Nye fastlegelister legges som hovedregel 
til eksisterende legekontorer. 

Normal listelengde for en fastlege uten kommunal 
bistilling skal være 1500 innbyggere. Dette tallet har 
stått uendret siden fastlegeordningen ble innført i 
2001. De fleste leger har i dag lister med langt færre 
innbyggere enn 1500. Dette skyldes at fastlegene 
har fått et stadig mer omfattende ansvar for sine 
listepasienter. Fredrikstad kommune har per 
1. desember 2018 85.096 listeplasser til disposisjon,
fordelt på 70 fastlegehjemler. Gjennomsnittlig liste-
lengde i Fredrikstad kommune er på 1.233 pasienter,
median 1201 pasienter. Gjennomsnittet for hele
landet er 1106 pasienter.

Per år gjennomfører fastlegene i Fredrikstad 250 000 
pasientkonsultasjoner, i tillegg til sykebesøk, enkle 
henvendelser som telefoner, reseptfornyelser, 
forlengelse av sykmeldinger med mer. Det utgjør 
3730 konsultasjoner for hver fastlege. Fastlegene 
følger alle listepasientene sine gjennom ulike livs-
faser og er en bærebjelke i kommunehelsetjenesten.

Oppfølging av fastlegeordningen

Alle som skal arbeide som fastleger må inngå en 
individuell avtale med kommunen. Siden fastlegene 
ikke er ansatt i kommunen, men driver avtalebasert 
praksis, krever det en annen oppfølging enn for 
vanlige kommunalt ansatte. Fredrikstad kommune 
ved kommuneoverlegene gjennomførte i 2014 med-
arbeidersamtaler med alle fastlegene i kommunen. 
Dette var lærerikt og nyttig for begge parter, og bidro 
til tettere kontakt og bedre dialog i etterkant. Med-
arbeidersamtaler sikrer også kommunens oppfølging 
av fastlegeforskriften og gjennomføres i 2019.

Samarbeid mellom fastleger og 
kommunen – ALU og LSU 

Kommunen har ingen etablerte samarbeidsarenaer 
med alle fastlegene. Avtaleverket regulerer to 
møteutvalg.

Status og utfordringer



Plan for legetjenesten 2019-20268

Allmennlegeutvalget (ALU) er fastlegenes eget 
møte, og er regulert i rammeavtalen ASA 4310. 
Utvalget skal ha møte minst halvårlig, og for 
øvrig etter behov. Allmennlegeutvalget skal bidra til 
nødvendig samarbeid mellom legene i kommunen, 
for å ivareta legenes oppgaver i fastlegeordningen. 
Det er møteplikt, med mindre legen har gyldig forfall. 
Legene velger selv om kommunen skal delta i disse 
møtene. 

Oppmøtet i allmennlegeutvalget i Fredrikstad har 
variert. I Sarpsborg kommune har tillitsvalgt innført 
en såkalt presensliste (frammøteliste) i ALU. Dette er 
et av flere tiltak som kan vurderes. 

Kommunen vil innføre et årlig, honorert møte for fast-
legene for å sikre informasjonsflyt og medvirkning.

Samarbeidsutvalget (LSU) skal legge til rette 
for at driften av allmennlegetjenesten skjer på en 
hensiktsmessig måte, gjennom samarbeid mellom 
kommunen og allmenn¬legene. Utvalget skal bidra til 
styrking av samarbeidet og informasjonsflyt mellom 
kommunen og fastlegene. Utvalget skal ha møte 
minst halvårlig, og for øvrig etter behov. Utfyllende 
om oppgaver for LSU kan leses i rammeavtalen. 

Både kommunen og fastlegene bør utnytte de 
etablerte arenaene for samarbeid i fastlege-
ordningen. Kommunen vil framover legge opp til at 
møter i ALU og LSU som hovedregel avholdes tre 
ganger per år, og slik at ALU-møtene legges i 
forkant av LSU-møtene. 

Kommunen ønsker å involvere fastlege-
representanter i alle prosjekter og tiltak som 
påvirker deres arbeidshverdag. 

Kvalitet i fastlegeordningen

Fastlegeforskriften og helse- og omsorgstjeneste-
loven sier at kommunen skal sørge for at det 
arbeides systematisk med kvalitetsforbedring og 
pasient- og brukersikkerhet, også i fastlegetjenesten. 
Fastlegene har et selvstendig ansvar for helse-
hjelpen de gir, samt for kvalitet og internkontroll. 
Fylkesmannen er tilsynsmyndighet for den faglige 
kvaliteten på fastlegenes arbeid.

Både fastlegeforskriften og ny forskrift om ledelse 
og kvalitetsforbedring i helsetjenesten stiller økte 
krav til systematisk kvalitetsarbeid. Under arbeidet 
med legeplan 2019-2026 har en egen ressursgruppe 
diskutert hvordan kommunen og fastlegene sammen 
kan arbeide med kvalitet i fastlegeordningen. 
Det er kartlagt ulike systemer og metoder for
kvalitetsforbedring, både på systemnivå og for 
faglig drift. Kommunen vil utredet et eget kvalitets-
utvalg for fastlegeordningen, samt innføre en enkel 

årsrapport. Brukerundersøkelse i fastlegeordningen 
vil gjennomføres i løpet av planperioden. 

Kollegial fraværsdekning og 
inntak av vikar

Fastlegene skal etter avtaleverket være tilstede i 
sin praksis 44 uker i året. De resterende ukene kan 
benyttes til kursvirksomhet og ferie. Fravær inntil 
8 uker i året dekkes av en kollegial fraværsordning, 
der legen selv inngår avtale med kollegaer som 
ivaretar listeansvaret i legens fravær, spesielt for 
øyeblikkelig hjelp. 

Fastlegeforskriften og rammeavtalen har bestem-
melser for når en fastlege har rett til inntak av vikar. 
Fredrikstad kommune legger disse bestemmelsene 
til grunn når fastlegene søker om permisjon. 
Kommunen har forståelse for at fastleger kan ha 
behov for å gjøre noe annet fra tid til annen, for å 
få faglig påfyll og avveksling fra sin fastlegepraksis. 
Flere har ønsket vikar en periode på grunn av høy 
arbeidsbelastning.

Kommunen vil oppdatere fastlegeavtalene med 
åpningstider, telefontilgjengelighet og kollegial 
fraværsordning.

Utdanning

Fra høsten 2018 har betegnelsen turnuslege falt 
bort, og blitt erstattet av betegnelsen lege i 
spesialisering 1 (LIS1). For tjeneste i kommune-
helsetjenesten er det en rekke læringsmål med 
tilhørende læringsaktiviteter og vurderingsformer 
som skal godkjennes i en elektronisk portal. 
Fredrikstad kommune har for tiden fire nye LIS1 
hvert halvår. Kommunen erfarer at LIS1-tjeneste 
er en god måte å rekruttere fastleger til kommunen 
på, og det er aktuelt å vurdere flere slike stillinger i 
framtiden. 

Kravene til å bli spesialist i allmennmedisin er 
beskrevet på Helsedirektoratet sin side for 
spesialistutdanning for leger. Ny forskrift om 
spesialistutdanningen i allmennmedisin, samfunns-
medisin og arbeidsmedisin trådte i kraft 1. mars 
2019. De nye reglene medfører betydelig mer-
arbeid for kommunen, som nå må registreres som 
utdanningsvirksomhet. Utdanningsvirksomheten 
har ansvar for å lage utdanningsplan for den enkel-
te spesialitet og en individuell plan for den enkelte 
lege i spesialisering (LIS3) for hele forløpet i spesi-
alistutdanningen. LIS skal vurderes etter oppnådde 
læringsmål. Læringsmålene definerer hva en lege-
spesialist skal forstå, kunne eller være i stand til å 
utføre etter endt læringsprosess. Kommunen som 
utdanningsvirksomhet har ansvaret for at legen får 
løpende vurdering og dokumentasjon på oppnådde 
læringsmål. Forskriften stiller tydelige krav til 

http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Avtaler/Avtalearkiv/Naringsdrivende/Fastleger-KS/Rammeavtalen-mellom-KS-og-Den-norske-legeforening-om-allmennpraksis-i-fastlegeordningen-i-kommunene/
https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger-del-2-og-3-lis2-3#allmenn-,-samfunns--og-arbeidsmedisin-(asa)-i-spesialistutdanningens-del-3
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systematisk og tydelig veiledning og supervisjon og 
krav til veilederkompetanse. Alt dette er nye opp-
gaver for kommunene, og gjelder både for fastleger 
og kommunalt ansatte leger. Ny organisering av 
spesialistutdanningen gir en fin mulighet til å 
inkludere fastlegene bedre i den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten, selv om det også utfordrer 
administrative og merkantile ressurser. Kommunen 
vil prøve ut ordninger for utdanningsstillinger for LIS3 
i privat legepraksis. Kommunen vil også inngå avtale 
med spesialisthelsetjenesten om utdanningsstillinger. 
Kommunen må sikre kapasitet til administrasjon og 
oppfølging av legetjenesten tilpasset nye krav.

Kommunen vil i løpet av planperioden utrede 
etablering av et kommunalt fastlegekontor.

Avvik, klager og tilsynssaker

Det forekommer fra tid til annen at det meldes avvik 
på fastleger fra andre kommunale tjenester.
 
Det er generelt lite klager på fastlegeordningen. 
Kommunen mottar i størrelsesorden 2-8 klager på 
fastleger per år.
 
Når det gjelder henvendelser til pasient- og bruker-
ombudet om kommunale tjenester er fastlege-
ordningen den dominerende tjenesten. Det er viktig 
å ha i bakhodet at alle innbyggere har en fastlege, 
mens kun et fåtall mottar andre kommunale 
tjenester. Med bakgrunn i dette, er det svært få 
klager på fastlegene.
 
Kommuneoverlegene skal utarbeide en egen rutine 
som skal bidra til at alle klager på fastleger som 
mottas av kommunen behandles forutsigbart.
 
Ved tilsynssaker mot fastleger, uten at det samtidig 
er opprettet tilsyn med andre kommunale tjenester, 
får ikke kommunen beskjed. En tilsynssak kan være 
belastende for den enkelte lege, og er annerledes 
enn andre tilsynssaker i kommunen og i spesialist-
helsetjenesten, der det som regel i større grad er 
organisasjonen som er gjenstand for tilsyn. Klager/
tilsyn bør være en del av medarbeidersamtalen.

LEGEVAKT

Formålet med legevakten er å tilby øyeblikkelig 
hjelp til de som bor eller oppholder seg i kommunen. 
Fredrikstad kommune har, i samarbeid med Hvaler 
kommune, en legevakt som er bemannet med lege 
og sykepleier hele døgnet året igjennom. 

Legevakt er en viktig del av fastlegeordningen. 
Kommunen er opptatt av å legge til rette for en 
bærekraftig legevakt som ivaretar god kvalitet, 
forsvarlig arbeidsbelastning for legene og hensikts-

messig organisering. Legevaktarbeid har en arbeids-
form som innebærer høy risiko for å gjøre feil. 
Kommunen må ta hensyn til økte kompetansekrav, 
større forventninger fra innbyggerne om at lege-
tjenesten skal være tilgjengelig døgnet rundt, og 
nye krav til utrykning fra legevakt i sin planlegging. 
Bakvaktsordning for legevakt skal etableres. 
Kommunens planlegging av legevaktordningen 
må ta i betraktning at spesialisthelsetjenesten også 
utvikler sitt akuttmedisinske tilbud. Akuttmedisin-
forskriften har stadig nye krav til kompetanse, 
bemanning og øvelser som gir økte oppgaver og 
kostnader for legevakten.

Kommunen vil tilby strukturert opplæring og opp-
følging av leger i vakt. Samtrening mellom legevakt 
og spesialisthelsetjenesten skal utredes og innføres 
i løpet av planperioden.

KOMPETANSE

Fastlegene er primærhelsetjenestens spesialister, 
og den allmennmedisinske kompetansen skal ligge 
til grunn for planlegging og utvikling av tjenestene i 
kommunen, også i helsehus og legevakt.

Samhandlingsreformen, og samfunnsutviklingen for 
øvrig, har medført at en stor kommune som  
Fredrikstad ser behov for leger med ekstra  
kompetanse innen enkelte fagområder av allmenn-
medisinen. Dette gjelder både i fastlegeordningen 
og den øvrige legetjenesten. Kommunen vil utrede 
behovet for ressursleger innen prioriterte fag- 
områder, for eksempel demens, rus og palliasjon.

Sykehjemsmedisin

Sykehjemslegen er en ny rolle som har vokst fram i 
primærhelsetjenesten de siste årene. Tidligere har 
de fleste sykehjem vært bemannet med fastleger i 
kommunal bistilling, men de siste årene har kom-
munen ansatt en rekke leger i store stillinger med 
ansvar for medisinskfaglig behandling i botilbud med 
heldøgns omsorg. 

Sykehjemsmedisin har lenge vært forankret i  
allmennmedisin, gjennom at faget hovedsakelig har 
vært utøvd av fastleger i deltidsstilling. I senere år 
har imidlertid arbeidsområdet også tiltrukket seg 
leger fra andre spesialiteter. Spesialister bør oppnå 
kompetanseområde Alders- og sykehjemsmedisin. 
Arbeidshverdagen som sykehjemslege preges av  
somatiske, alderspsykiatriske, palliative og farmako-
logiske problemstillinger, så vel som vanskelige 
etiske vurderinger hos en sårbar pasientgruppe. 

Kommunen vil i løpet av planperioden øke 
legebemanningen i institusjoner til anbefalt 
normtall (Helsedirektoratet 2007).
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SAMHANDLING

Fastlegene er en sentral samarbeidspartner for de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene, for NAV 
og for spesialisthelsetjenesten. Mye av samarbeidet 
skjer nå elektronisk gjennom meldingsutveksling. 
Elektroniske meldinger kan ikke erstatte samarbeids-
møter rundt enkeltpasienter, og tverrfaglige møter på 
fastlegens kontor for å overbringe viktig informasjon. 
Elektroniske meldinger er først og fremst egnet for 
korte beskjeder. Elektroniske meldinger er sårbart 
ved fravær, og det skal ses på hvordan fastlegene 
enkelt kan gi beskjed til kommunen ved fravær fra 
praksis.

Kommunehelsetjenesten og NAV tar initiativ til 
mange gode prosjekter, som ofte har innflytelse 
på fastlegenes arbeidshverdag, og som innebærer 
forventninger til hva fastlegene skal bidra med. Det 
er nødvendig at en fastlegerepresentant deltar i slike 
prosjektmøter. Fastlegene har store oppgaver med 
legeerklæringer rundt de aller fleste brukere som 
søker trygdemedisinske stønader.

God samhandling mellom leger i kommunen og på 
sykehus er avgjørende for trygg pasientbehandling. 
Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har utarbei-
det anbefalinger for samarbeidet mellom fastleger og 
sykehus. I Østfold er det etablert et samhandlings-
utvalg for fastleger (SUFF), som har tilpasset disse 
anbefalingene til lokale forhold. Anbefalingene er nå 
vedtatt i Samhandlingsutvalget (SU). SUFF er et råd-
givende utvalg for samhandlingen mellom fastlegene 
i sykehusets opptaksområde og Sykehuset Østfold. 
Utvalget består av fem fastleger, tre kommune- 
overleger og to fra Sykehuset Østfold. 

SAMFUNNSMEDISIN

Kommuneoverlegene er kommunens medisinsk-
faglige rådgivere, og er spesialist i samfunnsmedisin 
eller under spesialisering. Kommuneoverlege-
funksjonens hovedoppgaver er medisinskfaglig 
rådgivning overfor kommunens ledere på flere 
nivåer, samhandling med eksterne aktører, 
beredskapsarbeid, folkehelsearbeid, smittevern, 
miljørettet helsevern, kvalitetsarbeid, oppfølging 
og medisinskfaglig ledelse av fastlegeordningen og 
legetjenesten, plan- og utviklingsoppgaver og saks-
behandling. Kommuneoverlegene forbereder saker 
og høringer til administrativ og politisk behandling, 
samt bistår ved tilsyn og i krevende enkeltsaker ved 
behov. Samfunnsmedisin er grupperettet medisin, 
og kommuneoverlegene har spesiell kompetanse på 
forholdet mellom menneske og samfunn. 

Kommuneoverlegefunksjonen er lokal helse-
myndighet etter lovverket innen smittevern (smitte-
vernloven), miljørettet helsevern (folkehelseloven) og 

psykisk helsevernloven. Folkehelseloven § 27 sier at 
kommunen skal ha nødvendig samfunnsmedisinsk 
kompetanse for å ivareta oppgaver etter denne 

loven. Kommuneoverlegens lovregulerte oppgaver 
kan ivaretas av en eller flere personer.

Dagens kommuneoverlegetjeneste i Fredrikstad 
kommune omfatter i 2019 4,6 årsverk, og er ansvars-
messig plassert i Seksjon for helse og velferd. Det er 
i perioden fra 2017 etablert en tydeligere ledelse og 
koordinering av kommuneoverlegefunksjonen for å 
påse at kommunens samlede samfunnsmedisinske 
oppgaver på alle fagområder og i alle seksjoner blir 
løst i tråd med krav og forventninger.

I de siste årene har det vært økende behov for en 
lege med klinisk overblikk innen ulike områder, 
spesielt demens og psykisk helse/rusmestring. Det 
er stadig diskusjoner med spesialisthelsetjenesten 
om kommunens mulighet for oppfølging av disse 
pasientene, bruk av tvang med mer. Vi ser også at 
fastlegene får begrenset erfaring og har behov for 
veiledning, fordi det er såpass langt mellom slike 
saker. Å bistå i konkrete pasientsaker kan være i 
randsonen av det samfunnsmedisinske arbeids-
området. I planperioden skal det vurderes om det 
er hensiktsmessig å definere deler av kommune-
overlegefunksjonen til oppfølging av enkeltsaker.

 
ARBEIDSMEDISIN

Arbeidsmedisin er det medisinske fagområdet som 
omhandler forholdet mellom arbeid og helse. Her 
fokuseres det på å forebygge arbeidsrelaterte 
sykdommer og skader, på å fremme helse i arbeids-
livet og på å yte bistand ved oppstått arbeidsrelatert 
helseskade. En arbeidsmedisiner har kunnskaper 
om arbeidsplasser og faktorer i arbeidsmiljøet som 
kan påvirke helsen til de ansatte og arbeidsmiljøet.

Dagens bedriftslegetjeneste i Fredrikstad kommune 
består av 0,7 årsverk, og er administrativt organisert 
som en del av HR-avdelingen.

UFORDRINGSBILDE
Organisering

Særlig for mennesker med omfattende og sammen-
satte hjelpebehov, gjerne multisyke pasienter, kan 
fastlegene framstå som for dårlig integrert i resten av 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det er 
både digitale og organisatoriske barrierer. Gruppen 
av pasienter som vil kreve koordinerte tjenester i 
hjemmet forventes å øke i tråd med den demo-
grafiske framskrivingen og kommunens satsing på 
hjemmebasert oppfølging. Det pågår forsøk med 
primærhelseteam og oppfølgingsteam. Kommunen 
avventer resultatene fra disse.
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Fastleger har ulike interessefelt og kompetanseom-
råder. Det er behov for å systematisere kollega-
veiledning innen enkelte fagområder for å utnytte 
den samlede kompetansen i fastlegekorpset, for 
eksempel innen demens, palliasjon og rus/psykiatri.

Selv om det er mange sykehjemsleger i kommunen, 
arbeider man ofte alene som lege. De medisinske og 
etiske vurderingene er komplekse og utfordrende. 
For å sørge for støtte i disse krevende vurderingene 
bør det etableres gode muligheter for fornyet 
vurdering og kollegaveiledning.

Høy arbeidsbelastning og mindre  
økonomisk lønnsomhet

Gjennom samhandlingsreformen har fastlegene 
fått økt ansvar for oppfølgingen av kronisk syke og 
skrøpelige pasienter som i større grad ble håndtert 
av spesialisthelsetjenesten tidligere. Samtidig bor de 
eldre og syke lenger hjemme enn tidligere, noe som 
stiller nye krav til tjenester fra fastlegene i hjemmet. 
Presset er også stort på fastlegene med tanke på
dokumentasjon av helseopplysninger til NAV, for-
sikringsselskaper og andre instanser i samfunnet. 
I tillegg krever administrasjon og ledelse av lege-
kontorene mye av fastlegene. Kravene til profesjo-
nell drift av legekontorene som bedrifter oppleves 
tidkrevende av flere fastleger og bidrar til den høye 
arbeidsbelastningen. Fastlegene beskriver også at 
de økonomiske betingelsene har endret seg betyde-
lig siste årene. Driftsutgifter som husleiekostnader, 
lønnskostnader og utgifter til IT har økt mer enn 
inntektene hvert år. For noen av fastlegene påvirker 
dette handlingsrommet til å påvirke egen arbeids- 
situasjon i forhold til nedskriving av listelengder osv.

For lite kunnskap om kvalitet og  
pasientsikkerhet i tjenesten

Gjennom fastlegeforskriften har kommunen et 
overordnet ansvar for kvalitet og pasientsikkerhet 
i fastlegetjenesten. Den nye forskriften om ledelse 
og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
tydeliggjør kommunenes ansvar for oppfølging av 
dette. Kommunen innhenter ikke styringsinformasjon 
systematisk, og avtaleverket gir heller ikke direkte 
adgang til dette. 

For lite dialog på systemnivå mellom 
fastlegetjenesten og øvrige tjenester

Det er god dialog mellom fastlegenes representanter 
i LSU og kommunens ledelse. Det er likevel for lite 
dialog på systemnivå mellom fastlegetjenesten og 
øvrige kommunale tjenester. Det er ofte enkeltleger 
som involveres i ulike prosjekter, og for ofte glemmes 
eller utelates fastlegene når kommunens tjenester 
tar initiativ til endringer eller prosjekter. Kommunen 
erfarer at det er utfordrende å nå fram til alle fast-

legene med informasjon, og det er ingen etablert 
møtearena der kommunen møter alle fastlegene. 
Allmennlegeutvalget har varierende oppmøte, med 
deltagelse stort sett fra leger som deltar i legevakt, 
og fungerer ikke som et forum for å bygge felles-
skapsfølelse i fastlegekorpset i dag. 

For lite kapasitet til ledelse av legetjenesten

De nye og omfattende kravene til kommunens rolle 
og oppgaver etter ny forskrift om spesialistutdanning 
for leger medfører behov for tett oppfølging, planleg-
ging og evaluering. Kapasiteten til administrativ opp-
følging av tjenesteområdet er i dag ikke tilstrekkelig. 
Utøvelse av de merkantile og administrative 
funksjonene er i stor grad avhengig av enkelt-
personer. Det er kommet nye og omfattende krav 
til hvordan kommunen skal ivareta oppfølging av 
utdanningen til allmennleger i spesialisering (ALIS1 
og 3). Videre er det behov for å styrke arbeidet på 
systemnivå med fastlegetjenesten.
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Plan for legetjenesten 2019-2026 har definert tre målsettinger. Målsetting 1 og 2 er hentet 
fra kommunedelplan for helse og velferd 2016-2027. Målsetting 3 er legeplanens eget mål.

Mål og tiltak 

Innbyggerne har mulighet 
for et selvstendig og 
verdig liv 

Alle kommunens 
innbyggere har tilgang 
til gode allmennlege-
tjenester, tilpasset sitt 
behov

Kommunen har en  
bærekraftig legevakt, 
som ivaretar god  
kvalitet, forsvarlig
arbeidsbelastning  
og hensiktsmessig  
organisering

Kommunen har gode 
rutiner for samarbeidet 
med fastlegene 

SLIK GJØR VI DET:SLIK VIL VI HA DET:

• Oppdaterer fastlegeavtalene med åpningstider,  
telefontilgjengelighet og kollegial fraværsordning  

• Øker legebemanning i institusjoner  
til anbefalt normtall 
 
 
 

• Tilbyr strukturert opplæring og oppfølging  
av leger i vakt 

• Etablerer bakvaktsordning for legevakt  

• Utreder og innfører samtrening mellom  
legevakt og spesialisthelsetjenesten 
 
 
 

• Videreutvikler og forbedrer etablerte samarbeidsfora  

• Innfører årlig informasjonsmøte for fastleger  

• Involverer fastlegerepresentanter i prosjekter og tiltak 
som påvirker fastlegenes arbeidshverdag
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Helse- og velferds-
tjenestene er likeverdige, 
trygge og effektive

Kommunen arbeider 
systematisk med 
kvalitet i fastlege-
ordningen

Kommunen utvikler 
legetjenesten til sårbare 
pasientgrupper

Kommunen leder og 
koordinerer kommune-
overlegefunksjonen, 
slik at de samfunns-
medisinske oppgavene 
løses i tråd med krav 
og forventninger

SLIK GJØR VI DET:SLIK VIL VI HA DET:

• Gjennomfører regelmessige medarbeider- 
samtaler med fastlegene  

• Innfører årsrapport for fastlegene  

• Utreder eget kvalitetsutvalg for fastlegeordningen  

• Gjennomfører brukerundersøkelse  
i fastlegeordningen 
 
 

• Utreder behovet for ressursleger innen prioriterte 
fagområder (f. eks. demens, rus, palliasjon) 

• Utreder behov for lege innen klinisk sosialmedisin 
 
 
 
 

• Enhetlig ledelse av kommuneoverlegene 

• Kommuneoverlegefunksjonen bidrar aktivt i  
utviklingen av kommunens tjenester og i oppfølging 
og ledelse av fastlegeordningen, og identifiserer  
fortløpende innsatsområder utover de faste  
arbeidsoppgavene
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Legetjenesten har rett 
kompetanse og kapasitet 
til å dekke kommunens 
samlede behov

Kompetente leger  
rekrutteres og beholdes 
gjennom å legge til rette 
for utdanning og  
kompetanseutvikling

SLIK GJØR VI DET:SLIK VIL VI HA DET:

• Sikrer oppfølging av legetjenesten

• Tilbyr kollegastøtte, veiledning og
utdanningsaktiviteter

• Prøver ut ordninger for utdanningsstillinger
i privat legepraksis

• Inngår avtale med spesialisthelsetjenesten
om utdanningsstillinger

• Utreder kommunalt fastlegekontor
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