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Plan for legetjenesten og driftsform ved Sagatangen legekontor. 
Inndragning av fastlegehjemmel 

 
Rådmannens innstilling: 
1. Plan for legetjenesten tas til orientering 
2. Sagatangen legekontor eies og drives i regi av Gran kommune 
3. Sagatangen legekontor bemannes på følgende måte: 
- Dagens sykehjemslegestillinger samles på Sagatangen legekontor 
- Det opprettes en stilling som helsesekretær/bioingeniør 100% 
- Det opprettes to legestillinger på 50 % hver med oppgave som fastlege 
- Ressurs til sykehjemslege utvides med 60 % stilling. 
- Fastleger og øvrig personale ved Sagatangen legekontor ansettes kommunalt.  
- Økte kostnader på ca. kr. 850 000 innarbeides i budsjett og økonomiplan 2021-2024 
4. Den femte ubesatte fastlegehjemmelen ved Brandbu legegruppe inndras og rådmannen får 
fullmakt til å forhandle med fratredende lege om utkjøp. 
 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
Plan for legetjenesten i Gran        Ja  
Dok. 16/02755-75 Varsel om inndragning av fastlegehjemmel    Nei 
Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024     Nei 
Innspill til Plan for legetjenesten        Ja 
Notat fra geriater til plan for legetjenesten      ja 
 

Oppsummering 
 
Plan for legetjenesten skal blant annet danne grunnlag for driftsform ved Sagatangen legekontor. 
Sagatangen legekontor er en del av prosjekt 690 – sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen som 
er forventet ferdigstilt i starten av 2023. Legekontoret er skissert med fem kontorer, akuttrom, 
laboratorium og resepsjon lokalisert i kjernen av bygget. 

Saksgang Møtedato 
Eldrerådet             
Formannskapet 03.09.2020 
Kommunestyret 16.09.2020 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 
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Planen for legetjenesten skisserer endringer som har skjedd som har fått betydning for 
rekruttering, og de økte kravene kommunene står ovenfor i sitt «sørge for-ansvar». 
Planen er drøftet i LSU (lokalt samarbeidsutvalg for fastlegeordningen) og med kommunens 
sykehjemsleger før den legges frem til behandling.  
Den femte ubesatte fastlegehjemmelen ved Brandbu legegruppe foreslås inndratt. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Plan for legetjenesten 
Plan for legetjenesten er hjemlet i Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om 
allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (ASA 4310) § 6.2. En slik plan skal sikre at 
fastlegene har forutsigbarhet i sin virksomhet i henhold til gitte rammebetingelser, slik som forventet 
listestørrelse, sammensetning av pasientpopulasjon, veiledning av turnusleger mv. 
Videre skal planen rulleres og forelegges samarbeidsutvalget til vurdering og uttalelse. 
Plan for legetjenesten i Gran 2018-2021 ble drøftet i lokalt samarbeidsutvalg i flere møter i 2018.  
Plan for legetjenesten som her legges fram er en revidering og tar opp i seg endrede forutsetninger 
som er tilkommet siden 2018. Planen har ikke tidligere vært behandlet politisk. Det har så langt vært 
praksis at planen har vært behandlet administrativt. 
 
Tilbakemeldingene fra fastlegene er lagt ved saken. Kort oppsummert er det ønske fra dem om 
endret driftsform til 8:2 løsning(hybridløsning) eller fastlønn som begge er beskrevet som annerledes 
enn den vi har på våre legekontor i Gran, de er selvstendig næringsdrivende. De støtter ikke 
etablering av et fastlegekontor på Sagatangen slik vi har skissert i sak 94/18. 
 
Tilbakemeldingene fra sykehjemslegene i møte 20.08.20, er at de støtter en styrking av 
sykehjemsmedisinen som vi legger opp til. Det er i dag små bistillinger på 13,3 prosent, som 
legedekning på langtidsavdelingene. De mener det er bra at flere avdelinger samles i et nytt helse og 
omsorgssenter, det blir et tettere samarbeid mellom legene på sykehjemmet ved Sagatangen og at 
det er en styrke at et sykehjem har lege tilgjengelig hver dag i uken. 
 
Sagatangen 
Kommunestyret vedtok i sak 94/18 at det skal etableres et kommunalt legekontor som 
samlokaliseres med nytt sykehjem ved Sagatangen. Videre vedtok kommunestyret at innretning på 
bemanning og driftsmodell behandles i forbindelse med Plan for legetjenesten i Gran. Driftsformen 
er beskrevet i Plan for legetjenesten. Hovedpoengene er økt sykehjemslegeressurs på 60%, og 
opprettelse av to 50% stillinger for å ivareta en pasientliste, en fellesliste som også LIS1 (Turnus)lege, 
og eventuelt kommuneoverlege og geriater/ sykehjemslege kan betjene. Fra tidligere har vi tre små 
bistillinger på til sammen 40 % som da til sammen utgjør to legeårsverk ved kontoret. 
 
Rådmannen viser til at leger og medarbeidere ved legekontoret skal være en ressurs for den samlede 
virksomheten i bygget, sykehjemsavdelinger, IMA/KAD, omsorgsboliger, spesialistsenteret og andre. 
Medarbeidere som helsesekretærer og bioingeniør vil på samme måte som legene måtte være 
tilgjengelig på tvers. 
Dette vil være enklere å få til ved kommunalt drift enn om medarbeiderne er privat ansatte.  
Rådmannen tilrår at det rekrutteres til to fulltids legestillinger for oppstart tidlig i 2023, en spesialist i 
allmennmedisin med veilederkompetanse («senior») og en ALIS/utdanningskandidat («junior). LIS1 
(turnus)-legestillingen flyttes til Sagatangen legekontor og geriater/sykehjemslege tilknyttes også, slik 
at det gis mulighet for poliklinisk arbeid hvis ønskelig. Legestillingen ved Markatun III tilknyttes også 
Sagatangen legekontor. Ved rekrutteringen av ny kommuneoverlege bør signaliseres mulighet for 
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deltids allmennmedisinsk praksis (inntil 20%) for evt. bibehold (obligatorisk etterutdanning) av eller 
videreutdanning til også spesialitet i allmennmedisin.  
 
 
Fastlegehjemmel 
I sak 61/20 vedtok videre kommunestyret at administrasjonens inndragning av fastlegehjemmel ved 
Brandbu legegruppe trekkes tilbake, og at videre endringer i fastlegehjemler i kommunen stilles i 
bero inntil Plan for legetjenesten i Gran har vært til politisk behandling høsten 2020.  
 
I planen er det oppdaterte tabeller for pasientgrunnlaget til de 13 hjemlene. Det er 443 pasienter på 
listen kommunen ønsker å inndra. Det er kapasitet på de andre listene til å ivareta 443 pasienter og 
samtidig opprettholde i overkant av 7% ledige kapasitet på listene. 
 
Tiltak for rekruttering av fastleger til privat praksis 
Privat fastlegevirksomhet er i sin helhet finansiert av Staten, gjennom basistilskudd, 
stykkprishonorarer og egenandeler. Kommunen har aldri hatt selvstendig finansieringsansvar for 
noen del av kurativ (behandlende) praksis. Staten har imidlertid stilt til rådighet etableringstilskudd 
som kommuner kan søke på, og som tilgodeser nye fastleger i etableringsfasen. Fastlegene har lenge 
ønsket også kommunal medfinansiering utenom avtaleverket for nyrekruttering og tilskudd til leger 
for å fortsette i avtalepraksis.  
 
Dels har det vært ønske om overtakelse av kontorer og regulær ansettelse i fast stilling, i noe større 
grad et ønske om overtakelse av kontorer, men med avtale om subsidiert privat praksis, såkalt 8.2. 
avtale.  Hvis dette er ønskelig vil det kreve en utredning for å få frem et realistisk kostnadsbilde.  
 
Alle fastleger synes likevel enige om at arbeidsbyrden har økt betraktelig. Først og fremst skyldes det 
en rivende medisinsk utvikling med større muligheter og en betydelig økning i krevende innsats, også 
for allmennlegene. Det er tilkommet en rekke oppgaver, som oppfølging av Nav-saker og en 
betydelig overføring av rutineoppgaver fra sykehusene til fastlegene. Befolkningens konsultasjoner 
har ikke økt de siste årene, men vil komme til å øke med flere personer i alderen 80 +. 
Gjennom Handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020-2024 har regjeringen skissert tiltak for å 
stabilisere og bedre allmennlegetjenesten, herunder fastlegeordningen. Noen tiltak, som bedret 
finansiering, er allerede iverksatt, som ekstraordinær økning av basistilskudd og endret 
beregningsmodell. For fastlegene i Gran gav det fra 1.mai 2020 en økning på i snitt 14%.  
Fastlegene i Gran har særlig ønsket at kommunen søker tilskudd til såkalt ALIS-avtale, fortrinnsvis 
fastlønnet, men der legen arbeider i en privat legegruppe. 
 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
Forskrift for fastlegeordningen i kommunene 
Forskrift for pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen 
 
 
Eksisterende planer 
Strategiplan for helse og omsorgstjenesten 2017-2040 
 
Gjeldende vedtak 
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17/02032-157 Etablering av kommunalt fastlegekontor og styrking av legetjenesten på helse- og 
omsorgssenteret   
 
Økonomi 
Avslutning av en hjemmel ved Brandbu legegruppe for å stabilisere listekapasiteten vil kunne 
medføre en engangskostnad for utkjøp av listen, jamfør Rammeavtale ASA 4310. Utgiften er 
foreløpig ikke avklart siden informasjon om hva en liste koster eller er verd, ikke tilkommer 
kommunen. Utgiften forutsettes dekket innenfor rammen av helse og omsorg sitt driftsbudsjett.  
 
Etablering av Sagatangen legekontor og styrking av bemanningsnormen er skissert til en kostnad i sak 
94/18(17/ 02032-157). Kostnaden var estimert til 853 000 kroner. 
 

Økning legeårsverk 1,6 årsverk 
1 fastlegehjemmel 100% (delt på 
to stillinger) 
0,6 økt stilling sykehjemslege 

1 800 000 

Økning helse sekretær 1 100 000 

Driftskostnader legekontor 500 000 

Refusjoner og egenandeler -1 130 000 

Inntekt basistilskudd -480 000 

Reduserte kostnader turnuslege -792 000 

Praksiskompensasjon -145 000 

Utgift = 853 000 

 
Utgiften til en 60% sykehjemslege tilsvarer 685 000 kroner inkludert sosiale kostnader. 
 
For øvrig vises til teksten nedenfor, vikarkostnader i hjemmel og estimat for alternativet fastlønnet 
ALIS i privat legegruppe. 
 
Bemanning 
Det er behov for en økt administrativ ressurs for å følge opp nye krav ift. spesialistutdanningen. Det 
vil gjelde alle utdanningsstillinger, både i privat praksis og i fastlønnsstilling og er ikke medtatt her. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet  
Eldrerådet ja 
Rådet for funksjonshemmede ja 
Andre råd eller utvalg  
 
 
 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 

Driftsform ved Sagatangen legekontor 
Sagatangen legekontor kan etableres som kommunalt eiet, men kommunalt eller privat drevet, evt. 
at driften er en mellomløsning, såkalt 8.2 avtale («hybridløsning» eller «0-løsning»). 
 
Kommunal drift. 
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Rådmannen tilrår at Sagatangen legekontor etableres som kommunalt eid og drevet og der alt 
personalet, også legene, er fast ansatt i kommunen. Bakgrunnen er at kontoret på sikt er tenkt å 
dekke størstedelen av behovet for kommunale legetjenester på områder som ikke er finansiert slik 
som kurativ (behandlende) praksis med basistilskudd og honorarer fra Helfo.  
Det vises til Plan for legetjenesten, kapitlet «Hva skal Sagatangen legekontor løse for Gran?». Kort 
sammendratt er det er behov for økte stillingsbrøker for å styrke sykehjemsmedisinen og for å 
etablere et legefellesskap med mulighet for enklere oppdekning for permisjoner, ferieavvikling og 
annet kommunalt arbeid. Kontoret kan også ivareta det kommunale utekontoret på Bjoneroa når 
avtalen med lege ved Brandbu avsluttes. Videre bør kommunen legge til et kommunalt legekontor 
forpliktelsene knyttet til helseberedskap, særlig innen smittevernet. Det anses også lettere å 
rekruttere til allmennmedisin og tilhørende spesialiseringsløp dersom legen er fastlønnet. 
Regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten skisserer en modell for teambaserte tjenester/ 
primærhelseteam, noe som erfaringsmessig er enklere å etablere dersom også legen er fastlønnet på 
linje med det øvrige personalet i teamet. 
Ved drift i egen regi sikrer kommunen fleksibilitet ift. drift og trygghet for at det er lege tilgjengelig 
for andre kommunale allmennmedisinske oppgaver i ferier, ved fravær eller uforutsette hendelser. 
Det siktes her til sykehjemsmedisinske og samfunnsmedisinske oppgaver.  
 
Ytterligere kan kommunalt ansatte leger ved behov bistå med å dekke opp listeansvaret for 
privatpraktiserende leger som ikke får til vikardekning i egen regi.  
 
Privat drift. 
En alternativ løsning er at kommunen bygger, eier og deretter leier ut legekontoret til 
privatpraktiserende leger med avtale. Rådmannen vil ikke anbefale dette. Det anses som 
uhensiktsmessig å etablere et fjerde, privat drevet kontor for åpen, kurativ praksis på linje med de 
tre øvrige ved Brandbu, Jaren og Gran. Skulle intensjonen med et integrert legekontor i et sykehjem 
og lokalmedisinsk senter ivaretas, måtte de private legene da ha store kommunale bistillinger som 
leger ved IMA/KAD, sykehjem og evt. utekontor. Kommunen vil overfor private leger heller ikke ha 
styringsrett til å omdisponere legeressurs ved uforutsett fravær. I kombinerte stillinger med fastlønn 
og privat praksis, der den behandlende delen av jobben er innsatsstyrt, vil innsatsen trekkes mot 
behandlingsdelen. Stykkprisfinansiering ivaretar heller ikke utdanning, undervisning, forskning og alle 
de andre oppgavene som de kommunale legetjenestene også må engasjere seg i.  
 
8.2 avtale («hybridløsning» eller «0-løsning») 
En annen alternativ løsningen er såkalt 8.2.avtale. Dette er en mellomløsning mellom selvstendig 
næringsdrift og fastlønnet fastlegepraksis. Kommunen stiller med kontor, utstyr, hjelpepersonell med 
mer, mens legene driver sin private praksis. I noen tilfeller danner legene «indre selskaper» der de 
anskaffer og drifter medisinsk-teknisk utstyr som genererer takster, mens kommunen drifter alt 
kontor-teknisk utstyr, som ikke utløser takster. Løsningen er omtalt i plan for legetjenesten. Lokalt 
kalles dette ofte for «null-løsning», «hybrid-løsning» og den er kjent fra nabokommuner som Søndre 
Land og særlig Østre Toten.  
Ordningen er regulert i ASA 4310 Rammeavtalen pkt. 8.2. (derav navnet 8.2.avtale). I utgangspunktet 
er en slik avtale om at kommunen stiller med kontor, utstyr og mer, en temporær ordning.  
Løsningen er meget populær blant legene og rekrutterer godt.  
Rådmannen vil imidlertid ikke anbefale en slik løsning for Sagatangen legekontor. Med 8.2. avtaler vil 
kommunen ha like lite styring av andre allmennmedisinske oppgaver som ved privat drift og det må 
på samme måte sluttes tilleggsavtaler og betales lønn og praksiskompensasjon for alt annet 
kommunalt legearbeid.  
 
 
 
Inndragning av fastlegehjemmel ved Brandbu legegruppe 



 

6 
 

Gran kommune varslet i brev til Brandbu legegruppe av 03.06.2020 at ledig fastlegehjemmel ville bli 
inndratt. Etter en interpellasjon til kommunestyret vedtok kommunestyret å reversere inndragningen 
(formelt var inndragningen ikke effektuert, varselet av 03.06.2020 ble aldri besvart). 
Gran kommune har etter dette planlagt å holde vikar fra vikarbyrå i hjemmelen, men ut oktober 2020 
har gjenværende leger i legegruppen ønsket å vikariere under forutsetning om at de videre får dekt 
driftsutgiften på kr. 70 000 per måned. Kostnadene er for de to vikarløsningene i den femte, ubesatte 
hjemmelen skissert nedenfor. Brandbu legegruppe praktiserer en lik deling av driftskostnadene 
mellom leger med svært ulikt omsetningsgrunnlag, så også overfor Gran kommune i den løpende 
vikarperioden. Gran kommune betaler således det samme, kr. 70.000 per mnd. til dekning av 
driftskostnader som fratredende lege og øvrige leger i gruppepraksisen.  
Antall innbyggere på listen har ikke økt og det anses ikke være mulig å få stabilisert legedekningen i 
denne femte hjemmelen. Dette betyr at det er urealistisk når vi over tre-fire år har hatt flere ulike 
leger i stillingen og antallet tilknyttede pasienter på listen ikke har økt.  Dersom hjemmelen ikke 
inndras, påløper kostnader som nedenfor: 
 
 

Vikarkostnader, lege i hjemmel, per mnd. Vikarkostnader, lege i hjemmel, per mnd. 
Vikar fra vikarbyrå 
(alternativ fra nov.2020)       Øvrige leger vikarierer (juli - okt. 2020) 

Honorar til byrå, 30 t/uke 144 000 Honorar til byrå, 30 t/uke 0 

Andel driftskostnader 70 000 Andel driftskostnader 
 

70 000 

Sum kostnader 214 000 Sum kostnader   70 000 

Basistilskudd 24 000 Basistilskudd 
 

24 000 

Honorarer og egenand 80 000* Honorarer og egenand 0 

Sum inntekter 104 000 Sum inntekter   24 000 

Månedlig underskudd, 
dekkes av Helse-og 
omsorgsbudsjett 

 
-110 000 

Månedlig underskudd, dekkes av 
Helse-og omsorgsbudsjett 

 
-46 000 

 
* anslag kr. 5 000/dag, 4 dager/uke, er noe høyt, pasientgrunnlag 443 listeinnbyggere 

 
Rådmannen tilrår at denne fastlegehjemmelen inndras. Innbyggerne på denne listen fordeles da av 
Helfo til lister med ledighet i kommunen, om ikke legene i Brandbu legegruppe overtar listeansvaret 
(slik de har nå, fra 1.juli – 31.oktober 2020). 
Rådmannen må forhandle med legen som fratrådte 30.06.2020 om utkjøp av gjeldende pasientliste. 
 
Slik som planlagt i varselet fra Gran kommune om inndragning av hjemmelen av 03.06.2020, vil 
innbyggerne på listen bli fordelt på ledige plasser på andre lister hos fastlegene i kommunen. Dette 
gjøres av Helfo. Gjenværende fire leger vil likevel kunne øke sine listetak for å overta innbyggerne fra 
den inntrukne listen, dersom de ønsker det. Fram til etablering av Sagatangen legekontor vil Brandbu 
legegruppe også ha nytte av LIS1-(turnus)lege for innbyrdes avlasting og vikariering. Senere vil 
kommunalt ansatte leger ved behov bistå med å dekke opp listeansvaret for privatpraktiserende 
leger som ikke får til vikardekning i egen regi.  
 
En alternativ løsning er at kommunestyret vedtar at det skal opprettes en fastlønnet ALIS-stilling ved 
Brandbu legegruppe som overtar ansvaret for den femte listen. Rådmannen vil fraråde denne 
løsningen. Gran kommune kan ikke påregne å få ytterligere tilskudd fra Helsedirektoratet, idet 
kommuner som har allerede har fått tilskudd over ordningen "Rekruttering av fastleger og stabilitet 
blant leger i kommuner som har rekrutteringsvansker" ikke vil bli prioritert (Gran kommune har fått 
tilskudd to ganger til denne hjemmelen). Selv med tilskudd vil kommunen ha betydelige kostnader 
med en fastlønnet ALIS- stilling for denne listen. Kommunen vil stå ansvarlig for en hjemmel med en 
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svært liten liste, med forpliktelser til å betale legen fast lønn, betale veiledningshonorarer, 
utdanningsutgifter og ikke minst dekke stillingens andel av legegruppens kostnader, på lik linje med 
legegruppens øvrige leger med større lister og betydelig høyere omsetning. Samtidig har kommunen 
ingen faktisk mulighet til å anvende legen til andre påkommende kommunale oppgaver, i det 
arbeidsledelsen for alle praktiske formål vil tilligge privat lege/veileder. Listen det skal arbeides med 
vil være for liten til å gi et godt praksisgrunnlag for fulltids arbeid (443 innbyggere tilmeldt per 1.aug. 
2020), noe som også er argumentet for forslaget om å inndra hjemmelen.  
 
En fastlønnet ALIS-stilling til denne listen kan estimeres til følgende netto kostnader for kommunen: 

Fastlønnet ALIS-stilling, årskostnader 

Lønn og sos.kostn. 900 000 

Andel driftskostnader 840 000 

Veiledning, kurs etc. 180 000 

Sum kostnader 1 920 000 

Basistilskudd 288 000 
Honorarer og 
egenand 528 000* 

Sum inntekter 816 000 

Underskudd 
 

-1 104 000 
 
* anslag kr. 3 000/dag, 4 dager/uke, 44 uker/år med pasientgrunnlag 443 listeinnbyggere 
 

Dersom denne listen ville ha fått tilskudd gjennom Helsedirektoratets rekrutteringsordning, ville 
underskuddet blitt redusert med kr. 240.000.  
 
I tillegg kommer utkjøpskostnaden for pasientlisten som redegjort for ovenfor. 
 
Innspillet fra fastlegene viser at de har et annet perspektiv enn det som er kommunens synspunkt. 
For Gran kommune er det viktig å sikre hele legetjenesten, men kommunen har også et særlig ansvar 
for å ivareta de sykehjemsmedisinske og samfunnsmedisinske oppgavene. Fastlegene er opptatt av å 
sikre rekrutteringen til fastlegehjemler og mener at det gjøres best gjennom at man går over fra 
privat praksis til faste ansettelser eller såkalte 8.2 avtaler.  
 
Det virker også som at de oppfatter at kommunen oppretter en fastlegehjemmel med null liste ved 
Sagatangen legekontor som en trussel mot egen virksomhet ved at vanskelig omsettelige 
fastlegelister kan bli inndratt. De peker også på at opprettelsen av et fastlegekontor på Sagatangen 
vil bli kostbart, og at det vil være vanskelig å rekruttere leger med stor interesse for allmennmedisin. 
De mener at driften vil bli vanskelig med bare to leger i 50 % stillinger.  
 
Rådmannen vil peke på at kommunen trenger et legekontor på Sagatangen, uavhengig av om man 
oppretter en fastlegehjemmel med fellesliste eller ikke. Det er også et ønske om å styrke den 
sykehjemsmedisinske og samfunnsmedisinske rollen ved å samle de ressursene vi har til dette på et 
sted. Dette vil gi større fleksibilitet i denne delen av den kommunale legetjenesten. Kostnadene ved 
drift av dette legekontoret sammen med et laboratorium vil kommunen uansett ha. En 
fastlegehjemmel i samvirke med kommunens legepersonell innenfor sykehjemsmedisin og 
samfunnsmedisin tror rådmannen blir attraktivt. Det gir også kommunen større fleksibilitet ved 
rekruttering til sykehjemsmedisinske og samfunnsmedisinske stillinger. Med utgangspunkt i at man 
nasjonalt i hovedsak ønsker fastlegehjemler med legelister på ca. 1000 pasienter per legeårsverk bør 
det være rom for en ny fastlegeliste på Sagatangen legekontor.   
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Rådmannen er som fastlegene opptatt av at det skal være mulig å rekruttere nye fastleger i 
fremtiden. Rådmannen vi likevel påpeke at det så langt har vært mulig å rekruttere nye fastleger til 
alle fastlegehjemler, utenom den ene listen ved Brandbu legegruppe som nå er foreslått inndratt.  
 
Det er gjennomført nasjonale tiltak for å styrke rekrutteringen til fastlegestillingen og det er ingen 
plikt for kommunen å tilby fastlønnede stillinger eller 8.2 avtaler. Hvis det på et senere tidspunkt 
skulle vise seg vanskelig å rekruttere til ledige fastlegehjemler kan kommunen vurdere ytterligere 
fastlønnstillinger eller 8.2 avtaler. Rådmannen ser ikke at det er en motsetning mellom å opprette en 
fastlegehjemmel ved Sagatangen legekontor og en overgang til f. eks. 8.2 avtaler med fastlegene.  
 
Så langt har man ikke utredet hva en overgang til fastlønnstillinger eller 8.2 avtaler for de andre 
legekontorene vil innebære økonomisk. Rådmannen tror at dette er en dyrere løsning enn dagens. 
Økonomi er en stor utfordring i forhold til å velge en slik løsning da finansiering av dette må hentes 
ved å reduserer ressursbruk på annen kommunal tjenesteyting. Det kan likevel være grunn til å 
utrede en slik løsning for å se hva den reelle kostnaden vil være. Det vil være nødvendig å føre 
drøftinger med fastlegene om dette for å se et reelt kostnadsbilde. Det vil også være nødvendig å 
bruke personellressurser og sannsynligvis noe konsulentbistand til en slik utredning.  
 
Rådmannen ser det vanskelig å starte en slik utredning nå da det ikke er akutte 
rekrutteringsproblemer i legetjenesten i Gran, og det er begrensede ressurser til å gjennomføre dette 
nå. Alternativt kan kommunestyret be rådmann komme tilbake med opplegg og kostnadsrammer for 
en slik utredning.  
 
Saken er kompleks da det både handler konkret om å inndra en legehjemmel, konkret løsning for 
bemanning ved Sagatangen legekontor og legetjenesten i Gran med fastlegene og den 
sykehjemsmedisinske og samfunnsmedisinske oppgavene.  
 
Rådmann vil derfor kort oppsummere alternativene og rådmannens forslag 
 
Plan for legetjenesten 
Rådmannens forslag til plan for legetjenesten legger opp til at ordningen med privatpraktiserende 
fastleger opprettholdes i Gran. Rådmannen foreslår at planen tas til orientering. Alternativt kan 
kommunestyret vedta at planen tas til orientering med eventuelle tilleggs punkt om at rådmannen 
kommer tilbake til kommunestyret med opplegg og kostnadsrammer for utredning av mulig endring 
av legetjenesten til utvidet bruk av fastlønnstillinger eller «8.2 avtaler». 
 
Bemanning på Sagatangen legekontor:  
Rådmannen forslår å opprette et Sagatangen legekontor der en samler dagens sykehjemsmedisinske 
og samfunnsmedisinske stillinger, og i tillegg øker med 1,6 legeårsverk (1 fastlegehjemmel 100% delt 
på to stillinger og 0,6 økt stilling sykehjemslege). Alternativt kan kommunestyret opprette 
Sagatangen legekontor uten økte legestillinger. Da kan man få utfordringer med å dekke de 
sykehjemsmedisinske oppgavene på en tilfredsstillende måte.  
 
Driftsform ved Sagatangen legekontor  
Rådmann foreslår at Sagatangen legekontor etableres som et kommunalt eid legekontor med 
fastlønnede fastleger. Alternativt kan kommunestyret vedta å opprette et Sagatangen legekontor 
som en privat praksis der kommunen leier ut lokaler, eller som et legekontor med en  «8.2 avtale».  
 
Fastlegehjemmel ved Brandbu legegruppe 
Rådmannen foreslår at fastlegehjemmelen inndras, Alternativt kan kommunestyret vedta at det 
opprettes en ALIS-stilling, merkostnadene ved ALIS-stillingen må da finansieres over helse og omsorg 
sitt budsjett.  
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Videre dialog med fastlegene gjennom lokalt samarbeidsutvalg for fastlegeordningen og med 
fratredende lege i en fastlegehjemmel som foreslås inndratt.  
 

 
Dato: Velg dato 
Godkjent av rådmannen 
 
 


