
Revidert 13.08.20 

 

  

Plan for legetjenesten 
 
 



 

 

2 

 

 

Innhold 

Innledning .................................................................................................................................................................................. 4 

Kommunens ansvar ................................................................................................................................................................ 4 

Samhandlingsreformen – folkehelseloven og helse- og omsorgstjenesteloven .................................................. 6 

Kommunenes folkehelseprofil ................................................................................................................................................................................... 7 

Befolkning ............................................................................................................................................................................................................................................ 7 

Oppvekst og levekår ................................................................................................................................................................................................................... 7 

Helsetilstand ...................................................................................................................................................................................................................................... 7 

Befolkningsfremskrivning ..................................................................................................................................................... 7 

Fastlegeordningen i Gran kommune ................................................................................................................................. 9 

Utvikling i lister og kapasitet ............................................................................................................................................................................................... 11 

Bjoneroa ................................................................................................................................................................................................................................................13 

Leger i spesialisering ............................................................................................................................................................. 13 

Driftsformer i fastlegepraksis ............................................................................................................................................. 14 

Selvstendig næringsdrift .............................................................................................................................................................................................. 14 

8.2-avtaler ................................................................................................................................................................................................................................ 15 

Fastlønnet fastlegevirksomhet ................................................................................................................................................................................ 16 

Listeregulering......................................................................................................................................................................... 18 

Suspensjon ................................................................................................................................................................................ 18 

Legens honorarer ................................................................................................................................................................... 19 

Fritt valg av fastlege på tvers av kommunegrensene .............................................................................................. 20 

Annet allmennmedisinsk arbeid ....................................................................................................................................... 21 

Kommuneoverlege........................................................................................................................................................................................................... 22 

Kommunalt ansatte leger med spesialisering ................................................................................................................................................. 22 

Sykehjem og helsestasjon ........................................................................................................................................................................................... 23 

Evaluering av fastlegeordningen ...................................................................................................................................... 25 

Vurdering av utfordringsbildet og virkemidler ............................................................................................................ 26 

Rekruttering .......................................................................................................................................................................................................................... 26 

Privat avtalefestet praksis skal fortsatt utgjøre hoveddelen av fastlegetjenesten i Gran ..........................................28 



 

 

3 

 

 

Utekontor i Bjoneroa ....................................................................................................................................................................................................... 29 

Rekrutteringsstillinger ................................................................................................................................................................................................... 29 

Teambasert........................................................................................................................................................................................................................... 30 

Introduksjonsavtaler ...................................................................................................................................................................................................... 30 

Sagatangen helse og omsorgssenter .............................................................................................................................. 31 

Hva skal nytt kommunalt legekontor løse for Gran? ............................................................................................................................... 31 

Økte stillinger for å styrke sykehjemsmedisin ....................................................................................................................................................31 

Legefellesskap med dekning for permisjoner, ferieavvikling og annet kommunalt arbeid ................................... 32 

Mulighet for 1000 pasienter på fastlegelister fremover i tid ................................................................................................................. 32 

Helseberedskap ............................................................................................................................................................................................................................ 32 

Rekruttering .....................................................................................................................................................................................................................................33 

Ansvar i spesialiseringsløp ...................................................................................................................................................................................................33 

Økt sykehjemslege-ressurs på Markatun III ........................................................................................................................................................33 

Ivareta utekontor på Bjoneroa når avtalen avsluttes...................................................................................................................................33 

Teambaserte tjenester/ primærhelseteam ......................................................................................................................................................... 34 

Legesamarbeid med spesialister ved Hadeland Spesialistsenter SI ............................................................................................. 34 

Avsluttende oppsummering .............................................................................................................................................. 34 

Referanser: ................................................................................................................................................................................ 35 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

Innledning 

Legetjenesten er en viktig del av en kommunes tjenester ut til 
befolkningen. Fastlegene har over tid hatt et stort arbeidspress og det er 
tilfalt dem mange nye oppgaver spesielt etter samhandlingsreformen. 
De har blant annet fått mange oppgaver overført fra sykehusene. 
Legene i Gran har, i tillegg til sine fastlegelister også dekket de 
kommunale bistillingene. De har oppgaver i kriseteam, helsestasjon, 
sykehjem og i tillegg har de veiledning og supervisjon. Legene tar også 
legevakt ved Lunner og Gran legevakt og ved Gjøvik interkommunale. 
Legene møter innbyggerne i alle livets faser og er viktige 
samarbeidpartnere for de kommunale helse og omsorgstjenesten som 
hjemmesykepleie, psykisk helse, helsesykepleiere og terapeuter. 

Plan for legetjenesten første del skisserer viktige utviklingstrekk, 
befolkningsfremskrivning og legetjenesten slik den fremstår i dag. 
Planens andre del er utfordringsbildet og vegen videre.  

Revidering av plan 2018–2020 innbærer at ny statistikk er tatt inn og noe 
av teksten er tatt ut, fordi tjenestene og utfordringsbildet har endret seg. 

Kommunens ansvar 

Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester følger 
av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. Kommunen skal sørge for at 
personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og 
omsorgstjenester. 

Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder 
personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, 
rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. 

Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter derfor offentlig 
organiserte helse- og omsorgstjenester som ikke hører under stat eller 
fylkeskommune. Omfanget detaljeres i § 3-2, herunder 
fastlegeordningen, og tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende 
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i § 3-2 a. 

Gran kommunes Plan for legetjenesten omhandler allmennmedisinske 
tjenester, herunder fastlegeordningen, øvrige kommunale 
allmennmedisinske oppgaver (se nedenfor) og samfunnsmedisinske 
oppgaver. Følgende allmennmedisinske tjenester er aktuelle 
planelementer for Gran:  
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 legetjenester ved kommunale institusjoner (sykehjem) 
 øyeblikkelig hjelp (KAD-plasser, eller «kommunal akutt 

døgnenhet») 
 legevakt 
 helsestasjonstjeneste (0–18 år) 
 veiledning turnuslege (LIS1) og personell i kommunens helse- og 

omsorgstjeneste (hukommelsesteam) 

Kommunen skal ha kommunelege (helse- og omsorgstjenesteloven § 5-
5) for medisinsk faglig rådgiving og utførelse av oppgaver som 
kommunelegen er tillagt i lov eller instruks.  

Plan for legetjenesten bygger på ASA 4310 Rammeavtale mellom KS og 
Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i 
kommunen. 

«Kommunen skal sørge for nødvendig planlegging slik at legen har 
forutsigbarhet i sin virksomhet i henhold til gitte rammebetingelser. Slik 
som forventet listestørrelse, sammensetning av pasientpopulasjon, 
veiledning av turnusleger(LIS1). Kommunene skal utarbeide en egen 
plan for legetjenesten i kommunen. Planen skal rulleres og forelegges 
samarbeidsutvalget til vurdering og uttalelse.»  

ASA 4310. RAMMEAVTALE FOR ALLMENNLEGETJENESTEN 6.2 PLANLEGGING 
 

Kommunens ansvar for fastlegeordningen innebærer at vi skal sørge for 
at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys 
allmennlegetjenester. Kommunen skal organisere fastlegeordningen og 
sørge for at personer som ønsker det, får tilbud om plass på fastleges 
liste. Kommunen har ansvar for informasjon om fastlegeordningen og 
ansvar for kvaliteten i den kommunale allmennlegetjenesten.  

Hovedmodellen i fastlegeordningen er at fastlegene er selvstendig 
næringsdrivende, tilknyttet kommunen ved avtale. Den vanlige fastlege 
er dermed ikke bare lege, men også bedriftseier og arbeidsgiver. 
Fastlegeordningen er nasjonal i den forstand at den i all hovedsak er 
regulert av lover, forskrifter og sentrale avtaler, samtidig som den er en 
viktig del av kommunehelsetjenesten. Utover å utbetale basistilskudd 
fastsatt av Staten har kommunen gjennom forskrift eller avtale ikke 
finansieringsansvar for privat drevet fastlegepraksis. 
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Samhandlingsreformen – folkehelseloven og helse- 
og omsorgstjenesteloven 

Samhandlingsreformen og den enorme utviklingen i omfang, 
muligheter og kompleksitet i helsetjenestetilbudene, er medvirkende 
årsaker til at fastlegene melder om høy arbeidsbelastning. 
Samhandlingsreformen var en helsereform som innebar overføring av 
helse- og omsorgstjenester fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. 
Reformen var samtidig en retningsreform med langsiktige 
målsetninger. Bedre folkehelse og utjevning av sosiale ulikheter i helse 
er reformens viktigste mål, og «Helse i alt vi gjør» det viktigste middelet.  

Godt profesjonssamarbeid med legene er avgjørende for å lykkes også 
med de nye kommunale helseoppgaver. Generelt er oppgavene knyttet 
til tidligere utskriving fra sykehus, og spesielt til intermediærpasienter og 
døgnbasert øyeblikkelig hjelp-opphold som i dag er etablert ved 
avdeling 2 på Marka helse- og omsorgssenter. Hjemmeboende pasienter 
med mange sykdommer, svak ADL-funksjon og omfattende 
hjemmetjenester vil kreve stadig mer, også av fastlegene. 

Vi ønsker at legene skal bruke mer tid på helsefremming og forebygging 
og på tverrfaglig samarbeid. Legene har i møter med personer på sin 
fastlegeliste over tid mange muligheter til å ta opp spørsmål om livsstil 
og levevaner av betydning både for pasienten selv, og for pasientens 
familie og omgangskrets.  

Der hjemmetjenesten og det øvrige hjelpeapparat fanger opp endringer 
i, eller oppdager nye helseproblemer hos brukere, må fastlegene 
respondere på meldinger om dette. Vi har behov for aktsomhet og 
innsats rettet mot hjemmeboende syke, særlig skrøpelige eldre, med 
fall- og falltendens, kognitiv svikt, ensomhet og depresjon. Dette er viktig 
også for å unngå unødvendige sykehusinnleggelser. 

Den nasjonale evalueringen av fastlegeordningen som ble gjennomført i 
2019 viser at det de siste årene har vært en økning i arbeidsbelastningen 
og at årsakene er sammensatt. Det handler blant annet om nye 
oppgaver og volumøkning på etablerte oppgaver. Noen oppgaver er 
forskjøvet fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. 
Oppgaver som tidligere trengte sykehusinnleggelse foregår nå 
poliklinisk eller hos fastlege. 

Evalueringer sier at ti prosent av fastlegene melder at de ønsker å slutte i 
jobben. Hovedårsaken er i de fleste tilfellene høy arbeidsbelastning. 
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Kommunenes folkehelseprofil 

Noen trekk ved kommunens folkehelse (fra Folkehelseprofil 2020 fra 
Folkehelseinstituttet): 

Befolkning 

 Andelen barn (0–17 år) i kommunen er lavere enn i landet som 
helhet. 

Oppvekst og levekår 

 Andelen barn (0–17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt, er 
høyere enn i landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at 
husholdningen har under 60 prosent av medianinntekten for 
husholdninger i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G. 

Helsetilstand 

 Forskjellen i forventet levealder mellom dem som har grunnskole 
som høyeste utdanning og dem som har videregående eller 
høyere utdanning, er større enn i landet som helhet. Forskjellen i 
forventet levealder er en indikator på sosiale helseforskjeller i 
kommunen. 

 Andelen i aldersgruppen 15–29 år som har psykiske symptomer og 
lidelser er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra 
fastlege og legevakt. 

Befolkningsfremskrivning 

Befolkningsutviklingen i Gran de siste ti årene viser en utvikling i negativ 
retning. Det er et politisk ønske om å snu denne utviklingen og påny få 
økt innflytting og befolkningsøkning. 

Årstall Antall 
innbyggere 

Endring +/- 

1.1.2010 13 362 +145 
1.1.2011 13 431 + 69 
1.1.2012 13 490 + 59 
1.1.2013 13 542 + 52 
1.1.2014 13 599 + 57 
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1.1.2015 13 679 + 80 
1.1.2016 13 697 + 18 
1.1.2017 13 708 + 11 
1.1.2018 13 755 + 47 
1.1.2019 13 633 - 122 
1.1.2020 13 622 -   11 

Tabell brukt i budsjettkonferansen til kommunestyret juni 2020. 
 
 

 0534 Gran Lav nasjonal vekst (LLML) 

2019 2020 2024 2030 2040 

            

0-17 år 2 770 2 752 2 659 2 557 2 550 

18-49 år 5 236 5 218 5 218 5 358 5 392 

50-66 år 3 277 3 329 3 443 3 401 3 203 

67-79 år 1 837 1 858 2 026 2 142 2 448 

80-89 år 591 615 671 890 1 061 

90 år og 
eldre 

140 132 130 152 249 

 Totalt 13 851 13 904 14 147 14 500 14 903 

SSB.NO 

Tabellen viser befolkningsutvikling ved lav nasjonal vekst. (Det er feil i 
tabellen, i det faktiske tall for  2020 er lavere enn fremskrivingen. Reellt 
tall per 1.1. 2020 er 13 622). Tabellen brukes for å vise utviklingen i de 
eldste aldersgruppene. Det er en negativ utvikling i de yngste 
aldersgruppene, men en gradvis økning i eldre over 67 år. Tallene i 
lengre perspektiv, mot 2040, viser en betydelig økning i den eldre 
aldersgruppen, opp 44 prosent. 
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Dette vil også prege legetjenesten. Ifølge Folkehelseoversikten for Gran 
benytter aldersgruppen 67–79 år seg mest av spesialisthelsetjenesten. 
Dette vil også prege etterspørselen etter allmennlegetjenester, både fra 
fastleger og sykehjemsleger. Den samlede befolkningveksten vil likevel 
være lavere enn tidligere forventet. 

Fastlegeordningen i Gran kommune 

I likhet med det store flertall av Norges kommuner, er nesten hele 
legetjenesten i Gran kommune satt ut til privatpraktiserende fastleger 
gjennom avtaler. Gran har tre legesentre som alle har 
privatpraktiserende leger. Følgende lister er registrert for august 2020: 
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Navn Antall 
inn-
byggere 
på listen 

Liste-
tak 

Ledige 
plasser 
på listen 

På 
vente-
liste 

Legesenter Avtale fra 

Gauslaa 
Bente 

992 1 000  -  31 Brandbu 
Legegruppe  

01.05.2001 

Gorina 
Ludmila 

1 211 1 220  -  16 Brandbu 
Legegruppe  

01.09.2018 

Liste uten 
fast lege 

443 1 000 557 0 Brandbu 
Legegruppe  

01.07.2020 

Nappen 
Marianne 

994 1 000  -  86 Brandbu 
Legegruppe  

01.04.2014 

Prestkvern 
Dag Kristian 

1 146 1 150  -  2 Brandbu 
Legegruppe  

01.05.2001 

Berge Sidsel 1 193 1 200  -  143 Gran 
Legesenter 

01.06.2001 

Helmen Pål 
Jacob 

1 042 1 050  -  40 Gran 
Legesenter 

01.07.2016 

Hystad 
Torgeir 

1 292 1 300  -  4 Gran 
Legesenter 

01.05.2001 

Rabl-Vøien 
Anne Karen 

991 1 000  -  61 Gran 
Legesenter 

01.08.2013 

Gisleberg 
Hallgeir 

1 498 1 500  -  3 Jaren 
Legesenter 

01.05.2001 

Malik Safdar 
Masood 

937 1 000 63 0 Jaren 
Legesenter 

01.02.2010 

Qadir Abdul 
Noor 

1 187 1 410 223 0 Jaren 
Legesenter 

01.03.2005 

Saleem 
Saera 

826 1 300 474 0 Jaren 
Legesenter 

01.09.2018 

Det er per august 2020 i alt 13 fastlegehjemler/driftsavtaler med Gran 
kommune.  
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Utvikling i lister og kapasitet 

2010 Antall 
leger 

Listetak Listeinnb. * Ledig Ledig 
prosent 

Brandbu 
 

4 4 960 4 918 42 0,8 % 

Jaren 
 

3 3 651 3 051 600 16,4 % 

Gran 
 

4  5 141 5 130 11 0,2 % 

 
Sum alle 
fastleger 

 
11 

 
13 752 

 
13 099 

 
653 

 
4,7 % 

    Overkapasitet 
lister * 

      

Innbygg. 1.1 10   2,92 % 13 362     

* inkluderer også innbyggere i andre kommuner som har fastlege i Gran. 
 
** uten fratrekk for granasokninger som har fastlege i annen kommune 
 

I 2010 hadde vi 11 fastleger til 13 362 innbyggere. En lege i solopraksis var 
med i samarbeid med Gran legesenter. 
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2018 Antall 
leger 

Listetak Liste-
innbyggere* 

Ledig Ledig 
prosent 

Brandbu 
 

5 5 420 4 881 528 9,7 % 

Jaren 
 

3 3 910 3 413 497 12,7 % 

Gran 
 

5  5 600 5 552 31 0,6 % 

 
Sum alle 
fastleger 

 
13 

 
14 930 

1 
3 846 

 
1056 

 
7,1 % 

    Overkapasitet
-lister ** 

      

Innbyggere 
1.1.18 

  8,54 % 13 755     
 

* inkluderer også innbyggere i andre kommuner som har fastlege i Gran 
 
** uten fratrekk for granasokninger som har fastlege i annen kommune 
 

I 2018 hadde vi etablert to nullister, én ved Brandbu og en ved Gran. 
Listekapasiteten var 14 930 til et innbyggertall på 13 755. Solopraksis er 
telt med ved Gran. 

2020 Antall 
leger 

Listetak Liste-
innbyggere* 

Ledig Ledig 
prosent 

Brandbu 5 5 370 4 786 584 
 

10.9 % 

Jaren 
 

4 5 210 4 448 762 14,6 % 

Gran 
 

4  4 550 4 518 32 0,7 % 

 
Sum alle 
fastleger 

 
13 

 
15 130 

 
13 752 

 
1 378 

 
9,1 % 

    Overkapasitet-
lister ** 

      

Innbyggere 
1.1.20 

  9,97 % 13 622     

* inkluderer også innbyggere i andre kommuner som har fastlege i Gran 

** uten fratrekk for granasokninger som har fastlege i annen kommune 
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Som det framgår av tabellene ovenfor har Gran fra 2010–2018 utvidet 
fastlegekapasiteten fra 11 til 13 fastlegehjemler. Det er opprettet en såkalt 
nulliste ved både Gran legesenter og Brandbu legegruppe. En lege som 
hadde solopraksis er nå pensjonist og listen er overført Jaren legesenter, 
som nå har fire leger. Legene på Jaren har god kapasitet til å ta flere på 
sine lister og en lege har meldt økning med 250 plasser på sin liste nylig. 

I 2020 har de 13 fastlegene et samlet listetak på 15 130, som med Grans 
13 622 innbyggere betyr en overkapasitet på 9,97 prosent, tilsvarende 
plass til 1 378 innbyggere. 

Bjoneroa 

Kommunen drifter legekontor i Bjoneroa med åpningstid 6t/uke etter 
avtale med en av fastlegene ved Brandbu legegruppe. (Avtalen er 
hjemlet i ASA 4310 Rammeavtalen pkt. 8.3.) Legekontoret på Bjoneroa 
blir drevet som et såkalt utekontor. Det er om lag 300 listeinnbyggere 
som er tilknyttet kontoret, dvs. at de 300 innbyggerne er en del av en 
fastlegeliste med listetak på 1000.   

Når denne legen slutter i avtalepraksis må kommunen vurdere videre 
drift av kontoret i Bjoneroa, og om det skal bli lagt under det kommunalt 
drevne legekontoret på Sagatangen. Uansett vil kommunen tre inn i 
ansvaret etter rammeavtalen overfor fratredende fastlege.  

Leger i spesialisering 

«§3 Krav om spesialisering i allmennmedisin: kommunen skal sikre at 
leger som tiltrer en fastlegeavtale, stilling ved kommunal legevakt eller 
annen stilling med oppgaver om å yte helsehjelp i medhold av helse- og 
omsorgstjenesteloven: 

a) Har spesialistutdanning 
b) Er under spesialisering eller 
c) Har godkjenning som allmennlege/ EU lege.»    

(FORSKRIFT OM KOMPETANSEKRAV) 

Kommuner som ansetter lege i klinisk arbeid skal etter 1.mars 2017 som 
hovedregel legge til rette for at legen gjennomfører spesialisering i 
allmennmedisin. Spesialistutdanning for leger omfatter praktisk 
tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter, alt utført 
etter tildelt autorisasjon. Gjennomføringen av spesialistutdanningen i 
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allmennmedisin har vært overlatt til utdanningskandidaten selv, men fra 
1.mars 2019 fikk kommunene et tydeligere ansvar for å tilrettelegge for at 
legene kan gjennomføre spesialistutdanningen. 

Kommuner som skal ha allmennleger i spesialisering, må registrere seg 
som utdanningsvirksomhet. Ved registrering må kommunen legge frem 
en utdanningsplan som synliggjør hvordan læringsmålene kan oppnås. 
Kommunene får også ansvar for å lage en individuell opplæringsplan 
sammen med den enkelte kandidaten. 

 

Driftsformer i fastlegepraksis 

Kommunene i Norge driver ulike former for legekontor. I 2019 var 14 
prosent av fastlegene fast ansatt i kommunene. De fleste av dem jobber 
i små og usentrale kommuner. Vi har i Gran kun en driftsform; 
selvstendig næringsdrivende. Under vil vi beskrive de ulike formene for 
drift som finnes i Norge. 

Selvstendig næringsdrift 

De fleste legeårsverk i kommunene utføres av leger med fastlegeavtale 
med kommunen, fastlegene er selvstendig næringsdrivende. Legen står 
nokså fritt i valg av selskapsform. De fleste driver i kontorfellesskap med 
andre fastleger i legesentra, solopraksis er sjelden. Det heter i ASA 4310 
pkt.2 at «I sin kurative virksomhet er legen selvstendig 
næringsdrivende». 

Legen inngår en «Individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordning 
for selvstendig næringsdrivende lege». Denne avtalen kan ikke overdras, 
og har gjensidig seks måneders oppsigelsestid. Uten saklig grunn kan 
kommunen ikke si opp avtalen. Avtalen opphører uten oppsigelse når 
legen fyller 70 år.  

Fordelen ved selvstendig næringsvirksomhet er stor profesjonell 
frihetsgrad for legen, som kan bygge opp driften etter eget ønske, 
eventuelt tilpasset et kollektiv av leger i en gruppepraksis. Tradisjonelt 
har dette gitt god rekruttering, meget stabil legetjeneste og høy 
brukertilfredshet.  

Produksjonen, målt som antall kontakter per år, er stor.  
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Ulempen er at finansieringssystemet lett favoriserer korte 
konsultasjoner som genererer mange prosedyre- og laboratorietakster. 
Samhandlingen med øvrig kommunal helse- og omsorgstjeneste 
oppleves som tidvis krevende, men med store variasjoner mellom 
legene.  

 

 

8.2-avtaler 

Dette er avtaler om at kommunen stiller med kontor, utstyr, 
hjelpepersonell med mer, altså en mellomløsning mellom selvstendig 
næringsdrift og fastlønnet fastlegepraksis. 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 pkt. 
8.2., der det blant annet heter:  

«Dersom legen mottar ytelser fra kommunen i form av 
hjelpepersonell, lokaler, utstyr, forbruksvarer osv., skal 
legen refundere kommunens utlegg i sin helhet, med 

mindre kommunen og legen av rekrutteringshensyn o.a. 
skriftlig avtaler redusert innbetaling for en tidfestet 

periode. Dersom det ikke er fastsatt tidsbegrensning, kan 
den økonomiske avtalen likevel sies opp av kommunen 

eller legen når avtalen har hatt en varighet på minst 4 år, 
deretter er det minst 1 års oppsigelsestid».  

I utgangspunktet er en slik avtale om at kommunen stiller med kontor, 
utstyr og mer, en temporær ordning. Mange steder er det likevel blitt en 
ordinær driftsform, av rekrutteringshensyn. Noen kommuner, som Østre 
Toten, har aldri hatt allmennlegepraksis med leger som er selvstendig 
næringsdrivende. Østre Toten valgte i 1984, ved innføring av kommune-
helsetjenesteloven (med driftstilskuddsordning for leger), å gå over fra 
fastlønnet drift til en blandingsform. Dette ble videreført ved innføringen 
av fastlegeordningen i 2001. Her driver legene i gruppepraksisen 
selvstendig næring i et samarbeid med en valgt selskapsform (ANS, DA). 
Legene står i variabel grad ansvarlig kun for medisinsk-teknisk utstyr, 
materiell og lignende. Kommunen beholder basistilskuddene, legene 
mottar honorar (refusjon, egenandel, egenbetaling) og dekker selv 
kostnader forbundet med medisinsk-teknisk utstyr og lignende. 
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Fordelen ved en slik «null-løsning» eller «hybrid-løsning» er at den 
avlaster legen for de fleste administrative og bedriftsøkonomiske 
oppgaver. Kostnaden ved oppstart er lavere enn ved ren selvstendig 
næringsdrift. Som regel betales et beløp for «goodwill» til fratredende 
lege, men man slipper å kjøpe seg inn i eiendelsmassen, som kontorer, 
inventar, kontor-teknisk utstyr og mer. Samtidig har legen de fordeler 
som vanligvis er forbundet med privat praksis, og man kan øke 
omsetningen og inntekten ved å arbeide mer effektivt. 

Ulempen for legen er at tilrettelegging av innredning, utstyr og 
tilsetting av hjelpepersonell ligger i kommunens hender. Legen har 
heller ikke vanlige arbeidstakerrettigheter.  

For kommunen blir en slik driftsform noe dyrere enn en ordning med 
selvstendig næringsdrivende fastleger, der kommunen i 
utgangspunktet – for det kurative legearbeidet - kun har netto utgifter 
til administrasjon av ordningen. Videre har kommunen like lite styring i 
henhold til andre allmennmedisinske oppgaver som ved privat drift. 

Å etablere 8.2-avtaler ved omgjøring av et privat legesenter vil kreve 
utkjøp av den private praksisen. 

 

Fastlønnet fastlegevirksomhet 

Kommunen står fritt til selv å organisere fastlegepraksis som et vanlig 
ansettelsesforhold for legen. Kommunen er da ansvarlig for kontor, 
utstyr og hjelpepersonell, og legen har fast lønn med ordinære 
arbeidstakerrettigheter. Den ansatte legen har likevel en fastlegeliste 
som innbyggerne melder seg på. Ved en slik driftsform beholder 
kommunen basistilskudd for listeinnbyggerne, og i tillegg de inntjente 
honorarer, det vil si refusjoner fra Helfo, egenandeler fra pasientene og 
andre egenbetalinger fra pasienter og eventuelt forsikringsordninger. 

Fordelen for legen er større grad av økonomisk sikkerhet og intet 
investeringsbehov i praksis, en regulert arbeidstid og sosiale rettigheter 
som arbeidstaker. For kommunen er det en fordel at legen er underlagt 
arbeidsgivers styringsrett og ved behov kan settes inn i andre 
arbeidsoppgaver, som sykehjem, helsestasjon og rådgiving. Mer 
sammensatte pasientoppgaver anses å kunne bli bedre løst ved at 
legen er fastlønnet. For tiden antas fastlønnet praksis å rekruttere 
vesentlig bedre enn privat næringsdrift. 
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Ulempen kan være at fastlønnet praksis gir noe lavere produksjon, eller 
færre antall kontakter per år. Om dette gir lavere effektivitet, det vil si i 
mindre grad løser komplekse pasientforløp bedre, er usikkert. For 
kommunen kan fastlønnet virksomhet bli noe dyrere enn de to andre 
driftsformene. Legen blir også i større grad prisgitt kommunen i 
tilretteleggingen av praksis, med tanke på omfang og fornyelse av 
medisinsk-teknisk utstyr, videre- og etterutdanning og lignende.  
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Listeregulering 

Ifølge fastlegeforskriften kan kommunen stille vilkår om at den enkelte 
fastlege påtar seg ansvar for et nærmere bestemt antall personer. Det 
antall personer kommunen kan pålegge er, fra innføringen av 
fastlegeordningen, fastsatt til 1500 ved fulltids kurativt årsverk. Dette 
gjelder ved inngåelse av avtale. Fastlegen kan ikke senere pålegges å 
øke antallet innbyggere på listen. Fastlegen selv har derimot anledning 
til når som helst å øke sin liste inntil 2500 personer. Kommunen kan gå i 
dialog med legene for å forsøke å få til frivillige ordninger for en kortere 
periode. Kommunens og legene i Gran sin felles uttalte målsetting er 
likevel på sikt å arbeide seg ned mot lister med 1000 innbyggere som et 
tak. Dette er også en forventning i Handlingsplanen for 
allmennlegetjenesten fra Helse og omsorgsdepartementet. 

Suspensjon 

Ved store og uløste rekrutteringsproblemer kan kommunen søke 
Fylkesmannen om suspensjon av fastlegeordningen for ett år av 
gangen. Dette er regulert i fastlegeforskriftens § 37.Suspensjon:  

«Fylkesmannen kan, etter søknad fra kommunen, suspendere plikten til 
å ha fastlegeordning. Suspensjon kan bare skje dersom det er forsøkt å 
finne lokale løsninger og det er grunn til å tro at kommunen vil være ute 
av stand til å oppfylle sin plikt over en periode på minst tre måneder. 

Fylkesmannen skal tilse at kommunens plan for allmennlegetjeneste i 
suspensjonsperioden ivaretar løsning av kommunens øvrige pålagte 
oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 1 og § 
3-3 første og andre ledd. Suspensjon kan vedtas for inntil ett år av 
gangen. Kommunen eller fastlegene i kommunen kan påklage 
Fylkesmannens avgjørelse til departementet». 

Godtgjørelse til leger ved suspensjon av fastlegeordningen er regulert i 
«ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med 
kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis 
(statsavtalen)». Leger i kommuner der fastlegeordningen er suspendert 
godtgjøres med et tilskudd fra kommunen på kroner 696 900 per år for 
fullt kurativt årsverk. Tilskuddet avkortes i henhold til eventuelt redusert 
kurativ arbeidstid. For å få kommunalt tilskudd må legen ha avtale med 
kommunen. KS kjenner ikke til at noen kommuner har fått suspendere 
fastlegeordningen. 
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Legens honorarer  

«Hovedmodellen som ligger til grunn for fastlegeordningen er at leger 
er private næringsdrivende. Legene vil få inntekter fra å ha pasienter på 
listen og for pasientbehandling, og ha utgifter knyttet til drift av 
praksisen. 

Fastlegeordningen finansieres hovedsakelig gjennom tre deler: 

1. Per capita tilskudd/ Basistilskuddet (kronebeløp per 
listepasient) 

2. Refusjon fra folketrygden 

3. Egenbetaling fra pasientene (aktivitetsbasert 
tilskudd) 

Legens honorarer (omsetning) består av tilskudd (basistilskudd) fra 
kommunen, honorarer fra Helfo i henhold til Fastlegetariffen, 
egenandeler fra pasientene, andre egenbetalinger fra pasienter og 
oppgjør for attester, legeerklæringer til Nav, forsikringsordninger m.v. 
Alle honorarer er fastsatt etter forhandlinger eller vedtak i Stortinget og 
konkurranse på pris forekommer ikke.» 

EVALUERING AV FASTLEGEORDNINGEN 2019 S.49 

Kommunen betaler ut basistilskuddet til fastlegene basert på rapporter 
fra fastlegeregisteret. Rapportene viser tallet på innbyggere på listene, 
og danner grunnlaget for utbetalingen av basistilskuddet til legene. 
Tilskuddet/basistilskuddet er per 1.juli 2020 på 499 kroner per innbygger 
per år. Tilskuddet varierer fra måned til måned ut ifra antall innbyggere 
på listen. 

I statens Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020–2024 er det 
kommet noen endringer. Ordningen med grunntilskudd og et 
knekkpunkt-tillegg er innført med virkning fra og med 1.mai 2020. 

Knekkpunkt-tillegget på 78 kroner per pasient per år blir beregnet for 
inntil 1000 innbyggere på lista. For fastleger med avtaler der listetaket er 
500 eller høyere, og faktisk listestørrelse er på mindre enn 500, vil det bli 
beregnet et grunntilskudd tilsvarende per innbygger (499 kroner) 
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ganger med differansen mellom faktisk listetak og 500. Knekkpunkt-
tillegget blir også beregnet for innbyggere det blir gitt grunntilskudd for. 

Knekkpunkttillegg har gitt fastlegene i Gran en økning i basistilskudd fra 
1.mai 2020 på 14,1 prosent. Dette er tall før årets forhandlinger om 
fastlegetariff og basistilskudd,  

Grunntilskudd blir beregnet for fastleger som har startet i fastlegeavtale 
fra 1. juni 2018 og seinere, og det blir gitt i et tidsrom på inntil to år for 
den enkelte lege. 

Fastlegetariffen ivaretar tverrfaglig samarbeid, kun ved samhandling 
rundt enkeltpasienter, ikke på systemnivå. Skal en fastlege i selvstendig 
næringsvirksomhet delta i kommunalt utviklingsarbeid, skjer det på 
frivillig basis, med mindre kommunen inngår avtale om et honorar.  

Fritt valg av fastlege på tvers av kommunegrensene  

Innbyggerne i Norge kan velge fastlege i hvilken kommune de ønsker og 
man kan bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. De fleste velger 
lege i bostedskommunen (om lag 90 prosent), mens noen velger lege 
der de arbeider. Noen ønsker å beholde sin vante fastlege selv om de 
flytter.  

Tilmelding til fastlege har også sammenheng med legedekning i 
nabokommunene. Økonomisk har dette ingen betydning da det årlig 
foretas et gjestepasientoppgjør mellom kommunene.  
For planleggingen av allmennlegetjenesten er imidlertid innbyggernes 
valg viktig. Gran kommune hadde i 2019 et "gjennomsnittlig netto 
overskudd" på 106 innbyggere, som tilsvarer 1/10 legeårsverk. Dvs. at det 
var flere innbyggere fra andre kommuner med fastlege i Gran, enn 
gransinnbyggere med fastlege i annen kommune). Det er usikkerhet 
forbundet med hvor mange innbyggere i nabokommunene som fortsatt 
vil velge fastlege i Gran i årene som kommer, og hvor mange 
granasokninger som fortsatt vil ha fastlege i andre kommuner. 

I planen forutsetter vi at tallene vil være stabile i perioden. Beregning av 
legebehovet etter utviklingen i befolkningssammensetning og legevalg 
på tvers av kommunene tar opp i seg dette fenomenet.  

Gjestepasientstrømmene i 2019 for Gran og de 10 største 
“gjestekommunene” er framstilt i tabellen nedenfor. Som det framgår, 
har Gran den største “netto pasientstrømmen inn” fra Lunner, Søndre 
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land og Vestre Toten, mens det netto er flest gransinnbyggere som har 
lege i Ringerike og Oslo. Størst pasientstrøm er det mellom Lunner og 
Gran. Det er skjedd endinger fra 2014, ved at "netto overskuddet" for 
Gran har økt, fra 27 til 86 ift. Lunner. Tilsvarende har Gran "tatt hjem" 
mange fra Oslo, fra netto minus 111 til netto minus 43. 
 
Det er samlet om lag 10 prosent av innbyggerne i Gran som har fastlege i 
en annen kommune.  

Fastlegeordningen - Gjesteinnbyggeroppgjør for 2019 -  
Gran kommune mot 10 hyppigste gjestekommuner * 

Gjestekommune 
(10 hyppigste) 

Ant.innb. inn  
(med fastlege i Gran) 

Ant.innb. i Gran ut  
(med fastlege i annen 

kommune) 

Diff. Innb. 

0533 Lunner 579 494 86 

0301 Oslo 215 258 -43 

0532 Jevnaker 134 128 6 

0529 Vestre Toten 73 31 43 

0536 Søndre Land 63 16 47 

0502 Gjøvik 61 34 27 

0605 Ringerike 44 106 -63 

0235 Ullensaker 27 14 13 

0528 Østre Toten 26 15 11 

0233 Nittedal 21 28 -7 

* innbyggerstrømmer er beregnet ut fra gjesteinnbyggeroppgjøret, som 
gjennomsnitt for året 2019 

Annet allmennmedisinsk arbeid 

Fastlegene dekker mye av legetjenesten ved sykehjem og 
helsestasjonen i små kommunale bistillinger. Dette har vært den 
vanligste måten for norske kommuner å dekke legebehovet til 
sykehjem, helsestasjoner og andre oppgaver. I disse stillingene er legene 
fastlønnet. I Gran etter en framforhandlet lik sats for alle med og uten 
spesialitet i allmennmedisin, eller eventuell annen relevant spesialitet. 
Alle fastleger tilkommer også såkalt praksiskompensasjon etter § 5 i SFS 
2305-Kommunelegeavtalen.  



 

 

22 

 

 

Fastlegene kan få plikt på inntil 7,5 t/uke offentlig allmennmedisinsk 
legearbeid, om ikke stillingene fylles etter intern utlysning. Fastleger kan 
ikke tillegges plikt for kommunelegeoppgaver, dvs. samfunnsmedisinsk 
arbeid.  

 

Kommuneoverlege 

§ 5-5.Kommunelege – medisinskfaglig rådgivning 

«Kommunen skal ha en eller flere kommuneleger som skal utføre de 
oppgaver kommunelegen er tillagt i lov eller instruks. Kommunen kan 
samarbeide med andre kommuner om ansettelse av kommunelege. 
Kommunelegen plikter på anmodning fra departementet å delta i lokal 
redningssentral. Kommunelegen skal være medisinskfaglig rådgiver for 
kommunen.» 

HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN 

Gran har én kommuneoverlege i full stilling, der 60 prosent av stillingen 
er avsatt til samfunnsmedisinsk arbeid. Dette omfatter medisinsk faglig 
rådgiving til kommunale virksomheter, tjenester og lokalsamfunnet. 
Videre har kommunelegen ansvar for smittevern, deltar i 
beredskapsarbeidet, utfører sosialmedisinske oppgaver, herunder innen 
psykisk helse og rus og folkehelseoversiktsarbeidet. Kommunelegen har 
videre oppgaver i miljørettet helsevern, der kommunen også har en 
samarbeidsavtale på området, med Miljørettet helsevern IKS (tidl. 
Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn). Det foreligger en 
stedfortrederavtale mellom kommuneoverlegene i de syv tilsluttede 
kommunene som dekker miljørettet helsevern- og smittevernoppgaver. 

Kommuneoverlegen har avsatt 40 prosent av stillingen til legearbeid i 
sykehjem, rådgivning til helse og omsorg for øvrig og som lege i 
hukommelsesteam. 

Kommunalt ansatte leger med spesialisering 

Fast ansatte leger i kommunen med relevant spesialitet og med minst 
40 % stilling, har i henhold til SFS 2305 Kommunelegeavtalen § 11.4 krav 
på fire måneders utdanningspermisjon med lønn hvert femte år. 
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Sykehjem og helsestasjon 

Gran har to sykehjem lokalisert til henholdsvis Marka og Skjervum. 
Avdeling 2 på Marka er korttidsavdeling med inntil 20 pasienter. Den ble 
opprettet som en konsekvens av samhandlingsreformen i 2012. Tre av 
plassene er kommunal akutt døgnplasser(KAD) for både somatikk og 
ROP (rus og psykisk helse)-pasienter. De tre plassene er et samarbeid 
mellom Gran og Lunner kommune hvor Lunner etter avtale disponerer 
en av dem. Avdelingen tar imot pasienter fra sykehuset, legevakten og 
direkte fra hjemmetjenesten. 

Allmennmedisinske legetjenester utenom fastlegetjenesten er per  
dato slik: 

  Stilling 
Sykehjem  
Marka helse og omsorgssenter  
  Avdeling 1 13,33 % 
  Avdeling 2 60,00 % 
  LIS1-lege, arbeid ved avd.2 20,00 % 
Markatun III  13,33 %   
Skjervum helse og omsorgssenter  
Avdeling 1 13,33 % 
Avdeling 2 13,33 % 
Helsestasjon   
Jaren helsestasjon 5,33 % 
  5,33 % 
  10,67 % 
 Bjoneroa helsestasjon   1,33% 
Legevakt  
Medisinsk faglig ledelse Lunner og Gran 
legevakt 

 20% 

Annet   
Bjoneroa legekontor (utekontor) 5,33 % 
  
Lege i kriseteam 5,33 % 
   
Veiledning turnuslege 7,99 % 
   
Lege i Hukommelsesteam 7 % 
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Dekningsgrad eller legenorm på sykehjem er omtalt i helse- og 
omsorgsdepartementets Handlingsplan for allmennlegetjenesten 
2020–2024 og er et av tiltakene som er skissert som utviklingsområde. 
Bemanningen i dagens sykehjem er som følger: 

 
Marka Antall senger Legedekning 

(legetimer/beboer/uke) 

Avdeling 1 langtid 18 0,28 

Avdeling 2 korttid, 
med KAD 

20 1,50 

Markatun lll - 
demensavdeling 

24 0,31 

Skjervum Antall senger Legedekning 
(legetimer/beboer/uke) 

Avdeling 1 langtid 17 0,29 

Avdeling 2 lang-
/korttid 

20 0,25 

Trygghetsavdelingen 10 Bruker fastlege 

   

Antall sykehjemslegetimer/uke i Gran 52,5 

Antall senger sykehjem i Gran 99 

Legetimer/beboer/uke 0,53 
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I forbindelse med samhandlingsreformen ser vi at kommunen mottar 
stadig dårligere pasienter med utfordrende medisinske 
problemstillinger på sine institusjoner. Særlig utfordrende er dette for 
pasienter på korttidsavdelinger og ved de kommunalt akutt 
døgnplassene som er organisert på Marka avdeling 2. Den anbefalte 
normen for lege på en KAD/ IMA avdeling er 2,5 time per pasient per uke, 
og 0,3 time per pasient per uke ved en somatisk langtidsavdeling. Vi har 
de siste årene økt antall korttidsplasser og redusert på langtidsplasser 
ved sykehjemmene. Det er en større turnover på pasientene, dvs. at 
liggetiden er gått betydelig ned ved alle avdelingene. Det er derfor et 
økende behov for en stabil og god legedekning også ved 
langtidsavdelingene.  

Evaluering av fastlegeordningen 

Hvilken driftsform foretrekker egentlig norske allmennleger? 

Mens fastleger for kun ti år tilbake i stor grad foretrakk selvstendig 
praksis, har denne posisjonen blitt truet av økte forventninger og 
reguleringer. Samtidig har kostnadene i privat praksis økt, uten at det 
offentliges utgifter til driften av privat praksis har økt i samme grad. Med 
andre ord har legenes omsetning (topplinjen) blitt relativt sett redusert, 
og inntekten (bunnlinjen) enda mer redusert. Det er også tilkommet 
store økonomiske forskjeller mellom legene. Dette har skjedd i en 
periode der legene i tillegg også arbeider flere timer, dokumentert i 
praksisundersøkelsen fra Helsedirektoratet av 2017 og i evaluering av 
fastlegetjenesten 2019. 

Fra 2019 og særlig i 2020 har økonomien i praksis blitt bedret gjennom 
ekstraordinære økninger i basistilskudd og i noen grad med flere takster, 
for å «stabilisere fastlegetjenesten». 

Publikums og offentlig myndighets forventninger har munnet ut i krav 
om sterkere styring av kvalitet, kostnadsovervåking og økt samhandling, 
noe som fastlegene har opplevd som redusert selvstendighet i praksis.  
Selvstendighet i tilrettelegging og drift har tradisjonelt vært ansett som 
hovedgrunnen til å satse på privat praksis. Som en direkte følge har økte 
politiske reguleringer trolig medført at det som har vært lagt ut som 
gode og velbegrunnede kvalitetskrav og forventninger, er blitt oppfattet 
av yrkesutøverne som restriksjoner og regulære hindringer i friheten til 
selvstendig næringsdrivende leger.  



 

 

26 

 

 

Evalueringen av fastlegeordningen viser til endringer i hva de 
nyutdannede legene vil. Flere rapporter viser til at de ønsker en annen 
balanse mellom fritid og arbeid enn det leger tradisjonelt har gjort. Flere 
synes å ønske seg fastlønnede stillinger, eller økt sikkerhet og 
forutsigbarhet i inntekten. Spesielt er dette et ønske under utdanning. 
Det er ikke like klart at dette er et ønske etter endt utdanning.  

Vurdering av utfordringsbildet og virkemidler 

Kapittelet vil inneholde utvalgte tema som berører fastlegene og legene 
med kommunale stillinger.  

Rekruttering 

Gjennom Handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020-2024 har 
Helse og omsorgsdepartementet i samarbeid med KS og 
Legeforeningen lagt et grunnlag for stabilisering og rekruttering av 
fastlegeordningen. Det er lagt en opptrappingsplan i 8 punkter, hvorav 
noen allerede er iverksatt: 

1. Endret og styrket basisfinansiering 
Det innføres et grunntilskudd tidsbegrenset til 2 år. Grunntilskuddet 
innføres fra og med 1. mai 2020 og skal tilsvare basistilskuddet ved 500 
innbyggere på listen. Fastleger med en listelengde på under 500 vil ha 
krav på dette grunntilskuddet i inntil to år dersom de har et listetak på 
500 innbyggere eller flere. 
Det innføres et knekkpunkt i basistilskuddet svarende til 1000 
pasienter fra 1. mai 2020. Per capitasatsen vil være høyere under enn 
over knekkpunktet. 
2. Økt antall ALIS-avtaler og økt veiledning 
3. Introduksjonsavtaler 
4. Kvalitetssystem i allmennlegetjenesten 
5. Lederutdanning 
6. En teambasert tjeneste 
7. Modernisering av arbeidsmetode og arbeidsmetodikk 
8. Gjennomføring og evaluering av planen 

I tillegg kommer en rekke nye takster og takstbestemmelser som har 
løsnet på kravene for bruk av mange takster, særlig mhp. 
koronapandemien. 
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I Gran sin plan for legetjenesten for 2018–2021 skriver vi: 

Nye fastleger med nulliste eller få pasienter på listen vil kunne få 
problemer med å få fylt sin liste. Som følge av dette kan det bli 
vanskelig eller umulig å få til økonomisk forsvarlig drift og ved fratreden 
å få overdratt den individuelle avtalen. Økning av antall hjemler og 
fastlegeavtaler får ingen direkte økonomiske følger for kommunen. En 
økning av antallet hjemler er imidlertid av viktighet for eksisterende 
fastleger, som får konkurranse om pasientene.  

Om ny lege finner det umulig å få til økonomisk forsvarlig drift og/eller 
at kommunen ved legens fratreden ikke får overdratt den individuelle 
avtalen, vil kommunen vurdere å inndra avtalen. Kommunen vil da løse 
ut listeinnehaver ved fratreden. Dette krever også tilstrekkelig ledighet 
på andre lister i kommunen, slik at ikke pasientenes valgfrihet 
reduseres betraktelig. 

Dersom ledige hjemler verken lar seg selge og avtalehjemmelen heller 
ikke kan flyttes til et annet legesenter, så kan kommunen la 
innbyggerne på fratredende leges liste fordeles blant gjenværende 
leger i kommunen etter avtale mellom berørte leger.  

Om det ikke er et tilstrekkelig antall ledige listeplasser, har fortsatt 
kommunen ansvar for at innbyggerne har et fastlegetilbud. 
Kommunen kan da sette inn vikar for en periode, eller selv opprette et 
legetilbud, enten som fastlønnet praksis i kommunalt drevet kontor, 
eller i en «null-løsning», «hybrid-løsning».  

Vi forventer at eksisterende fastleger som forutsetning for opprettelse 
av ny hjemmel/nulliste ved legesenter eller i kontorfellesskap legger 
forholdene til rette for ny inntredende leger. Dette innebærer en 
solidarisk kostnadsfordeling etter bæreevne, dvs. proporsjonal til 
inntektsmuligheter og nivå, og en reduksjon av eget listetak til antatt 
gunst for ny inntredende lege. 

Vi ønsker et antall lister som dekker befolkningens behov og passer 
listetakene til legegruppen totalt sett.  

Gran har p.t. 13 fastlegehjemler og det er en overdekning i forhold til det 
listetaket mange fastleger har oppgitt som ønskelig. Fastlegehjemmel 
med under 500 pasienter har vist seg å ikke være omsettelig og den står 
foreløpig ledig. Legen som eier hjemmelen fratrådte 30.06.2020 og har 
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et ønske om å få den solgt. Antallet innbyggere på listene og ledighet på 
listene tilsier ikke at listen vil kunne bygges opp til et antall som ønsket, 
med 1000 listeinnbyggere. Antallet tilmeldte innbyggere ved 
gruppepraksisen i Brandbu har falt fra 2010 til 2020 (fra 4 918 til 4 786). 
Ønske om lister på 1000 innbyggere har vært drøftet med legene ved 
ulike møter i planperioden 2018–2021. Over tid har det vært mulighet for 
legene i Gran å redusere sine lister. Det er i veldig liten grad benyttet. 
Det har vært økning av listetak i perioden. Vi ser derfor ikke noen grunn 
til at denne listen skal opprettholdes. 

Når denne listen trekkes inn, vil det fortsatt være 935 ledige listeplasser, 
eller en overdekning på 6,8 %, basert på tallene for august 2020. 

Legene legger i stor grad selv sitt listetak ved å melde fra til 
administrasjonen som igjen melder det til HELFO. Vi har ingen intensjon 
om å styre listene i større grad enn det vi gjør i dag.  

Det er et selvstendig mål at flest mulig av kommunens innbyggere har 
sin fastlege i Gran. Det gjelder særlig dem som samtidig er brukere av 
andre helse- og omsorgstjenester i kommunen, og ikke minst av hensyn 
til et godt tverrfaglig samarbeid der også fastlegen må inngå. 

Vi vil ha et antall hjemler som dekker behovet til innbyggerne, gir 
mulighet for skifte av fastlege og samtidig gir rom for legene til å 
fastsette et listetak som er ønskelig for dem, innenfor rimelige og 
anbefalte rammer. 

Privat avtalefestet praksis skal fortsatt utgjøre hoveddelen 
av fastlegetjenesten i Gran 

Vi ønsker at alle legekontorene vil bli drevet videre med god trivsel og 
økonomi, slik at de tre legesentrene også videre kan levere gode kurative 
tjenester til innbyggerne på listene. 

Dersom rekrutteringen til fastlegepraksis som selvstendig næringsdrift 
ikke bedres gjennom tiltak fra sentral myndighet, kan likevel vi som 
mange kommuner bli nødt til å opprette flere fastlønnsstillinger ved et 
kommunalt legekontor. Fordelen ved et kommunalt legekontor er den 
mulighet det gir for flytting av ledig hjemmel fra privat legekontor 
dersom hjemmelen over år viser seg uomsettelig for privat drift. Dette er 
ingen ønskelig utvikling, idet det skaper usikkerhet for gjenværende 
leger i gruppepraksis. Kommunen kan imidlertid ikke subsidiere eller 
betale for vikarordninger over måneder og år, der praksisen har mistet 
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attraksjonsverdien for kolleger som ønsker å tre inn i fastlegeavtale. 
Utgangspunktet i det gjeldende avtaleverket er at legene ikke har rett til 
å kreve omgjøring til 8.2. avtale, til fastlønnet praksis eller rett til 
fastlønnet ALIS-stilling.  

Gran kommune vil imidlertid benytte alle tilgjengelige anledninger til å 
søke relevante tilskuddsordninger, som etableringsstøtte og 
utdanningsstøtte til ALIS i næring, i samsvar med pkt. 2 i den sentrale 
opptrappingsplanen. Ved ledighet i private hjemler vil det være 
avhengig av om den som tildeles hjemmelen er spesialist i 
allmennmedisin eller ei, hva slags rekrutteringstiltak som kan søkes, 
ordinært etableringstilskudd (engangsbeløp), eller også 
tilskuddsordningen ALIS næring. Ved ALIS i privat næring inngår legen 
en forpliktende avtale med kommunen om utdanningsløpet og hvordan 
de mange kompetansemålene skal nås. 

Utekontor i Bjoneroa 

Kommunen drifter legekontoret i Bjoneroa med åpningstid 6 t/uke etter 
avtale med lege ved Brandbu legegruppe. (Avtalen er hjemlet i ASA 4310 
pkt. 8.3.) Om lag 300 av denne legens sirka 1000 listeførte innbyggere er 
knyttet til legetjenesten ved utekontoret. 

Når denne legen slutter i avtalepraksis, vil kommunen vurdere videre 
drift av utekontoret. Innbyggerne på listen følger i utgangspunktet 
denne legens liste. Dersom utekontoret skal driftes videre vil eventuelt 
listeansvaret overføres til det kommunalt drevne fastlegekontoret på 
Sagatangen, der en av legene vil kunne få ansvar for utekontoret på 
Bjoneroa. Da vil i tilfelle kommunen tre inn i ansvaret etter 
rammeavtalen ASA 4310 overfor fratredende lege. Dette vil også fristille 
ytterligere plasser ved Brandbu legegruppe. 

Rekrutteringsstillinger 

Vi har leger i spesialisering som er selvstendig næringsdrivende. Dette 
gjelder flere legekontor. Her søkes det tilskudd fra statlig ordning.  

ALIS fastlønnet stilling er et rekrutteringstiltak vi ikke har tatt i bruk.  
Det vil være utfordringer med å ha en fastlønnet stilling inn i et privat 
drevet legekontor. Det er ingen statlige tilskuddsordninger for ALIS 
fastlønnsstillinger, utover de tilskudd som gis til utdanning, kr. 240.000 
per år gjennom utdanningsløpet. Det vil bli økte utgifter for 
kommunene, noe som har vist seg gjennom forsøksordningene som er 
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gjort på dette området. En mulighet for å rekruttere ved en ALIS avtale 
krever midler i kommunalt budsjett i tillegg til en administrativ ressurs. 
Ressursen vi har avsatt til administrasjon i dag er allerede veldig knapp 
etter at det ble innført større krav i ALIS næring og til LIS1 oppfølging. 

Hvis det skal etableres fastlønnet ALIS-stilling i et privat legesenter vil det 
være behov for avtaler og kontrakter utover det vi har i dag. Det er ingen 
statlige tilskuddsordninger for ALIS fastlønnsstillinger utover de tilskudd 
som gis til utdanning, kr. 240.000 per år gjennom utdanningsløpet. 
Kostnaden må innarbeides som rekrutterings tiltak for å åpne 
muligheten fremover i tid, hvis det er ledighet i hjemler og ikke 
kvalifiserte søkere. Kostnaden må innarbeides i budsjett og økonomiplan 
i Gran kommune for å kunne etableres som tiltak. 

Fastlønnet ALIS-stilling i privat legesenter er ikke avtaleregulert og det er 
ingen kommunal forpliktelse til å opprette slik stilling.  

Teambasert  

I Handlingsplan for allmennlegetjenesten er det skissert tiltak for å få til 
en utvikling av teambasert tjeneste. Tiltaket skal særlig utvikle mer 
sammenheng i helse og omsorgstjenestene til dem med kronisk 
sykdom og sammensatte behov. 

Vi ønsker å avvente erfaringene fra arbeidet med primærhelseteam. Å 
bygge kommunale team i et privat drevet senter med selvstendige, i alt 
vesentlig stykkprisfinansierte leger som både administrative og faglige 
ledere, kan være krevende dersom kommunen skal stille med de øvrige, 
fastlønnede ressurser. Det er mer naturlig å bygge team for «mer 
sammenheng i helse- og omsorgstjenestene til dem med kronisk 
sykdom og sammensatte behov» ut fra et kommunalt senter der alle er 
fastlønnet. 

 

Introduksjonsavtaler 

For å bli spesialist i allmennmedisin må lege blant annet arbeide minst 
to års i åpen uselektert allmennpraksis. For leger som er ansatt i annet 
allmennlegearbeid i kommunene, som for eksempel sykehjem eller 
legevakt, er det utfordrende å gjennomføre dette fordi det ofte er for få 
fastlegevikariater av et stort nok omfang.  For ansatte leger er det 
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sjeldent aktuelt å gå over til privat næringsdrift for å oppfylle 
spesialiseringskrav.  

Introduksjonsavtaler er avtaler som gir leger under spesialisering i 
allmennmedisin rett til trygderefusjoner under visse vilkår, når de jobber 
på andre fastlegers lister selv om fastlegen som har ansvar for listen er 
tilstede på legekontoret samtidig. Ordningen er under utvikling fra 
sentralt hold. Vi må ta dette med oss videre i planen når den skal rulleres 
på ny, hvis det er endringer som kan være gunstige for oss. 

Sagatangen helse og omsorgssenter 

Det har over tid vært et mål å få etablert et kommunalt legekontor ved 
det nye helse og omsorgssenteret på Sagatangen. Sagatangen helse- og 
omsorgssenter skal etter planen stå ferdig slutten av 2022, starten 2023. 
Det er 65 sykehjemsplasser og 54 omsorgsboliger med heldøgnsomsorg 
i prosjektet. Helse og omsorgssenteret skal ha dagaktivitetssenter, 
institusjonskjøkken, treningsrom og kantine. I tillegg er det vedtatt 
etablering av et legekontor i bygget. Legekontoret skal etableres i 
kjernen av bygget og danne grunnlag for samarbeid mot IMA/KAD og 
sykehjem i tillegg til et nært samarbeid med Sykehuset Innlandet. 
Sykehuset Innlandet har inngått en samarbeidserklæring med Lunner 
og Gran om å etablere spesialist helsetjenester i en fase to på 
Sagatangen.  

Hva skal nytt kommunalt legekontor løse for Gran? 

Økte stillinger for å styrke sykehjemsmedisin 

Legestillinger mindre enn 20 prosent (én arbeidsdag per uke) slik det er 
mange av i Gran, kan oppleves urasjonelt for leger og samarbeidsparter. 
Vi har fortsatt mange slike små stillinger, hovedsaklig på helsestasjonen, 
men også som legestillinger i sykehjem. Det er et langsiktig mål for 
kommunen å samle disse til større stillinger for færre leger. Krav til 
kvalitetsarbeid i sykehjem har økt behovet for tilstedeværende lege 
betydelig de siste årene. Antall korttidsplasser har økt og vi ser at mange 
trenger opptrening, rehabilitering og også palliasjon. Økte krav til 
legemiddelgjennomganger, avklaringer av behandlingsnivå og 
pårørende kontakt støtter våre vurderinger. Avdelingene på sykehjem 
opplever et økt behov for en lege som kjenner pasientene og systemet 
godt og som har kapasitet til å samarbeide om kvalitetsarbeidet. 
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Sagatangen legekontor etableres med to fastlønnede legestillinger, der 
50 prosent av begge stillinger avsettes til arbeid ved 
sykehjemsavdelingene, herunder til IMA/KAD. Hver av de to legene vil 
også arbeide som fastleger, med en kommunal fellesliste. Disse legene 
vil arbeide i fellesskap med geriater og LIS1 lege(turnuslege). Dette vil gi 
en bemanningsnorm på 2.5 ved IMA/ KAD og 0.3 ved  
langtidsavdelingene. I tillegg er omsorgsboligene på Sagatangen rettet 
mot en gruppe brukere med lavt funksjonsnivå som tilsier at 
kommunens sykehjemsleger har et visst tilsyn, selv om de primært skal 
bruke sin egen fastlege som før de fikk plass. Funksjonen skal ikke 
erstatte fastlegen, men være en mulighet. Det er anbefalt én dags 
sykehjemslegeressurs avsatt til dette. For de 56 beboerne vil det da 
representere en dekning på 0,1 time per beboer per uke. 

Legefellesskap med dekning for permisjoner, ferieavvikling og annet 
kommunalt arbeid 

Sagatangen legekontor vil gi en mer robust tjeneste til pasientene på 
korttid og langtidsplass i institusjonen. Sykehjem og evt. andre 
kommunale legeoppgaver har da fem fastlønnede leger å spille på: de to 
nye kommunelegene, geriater/sykehjemslege, kommuneoverlege og 
LIS1- (turnus)lege. Sårbarheten ved fravær på grunn av sykdom, ferie, 
utdanning og annet vil bli redusert i forhold til dagens situasjon. 

Mulighet for 1000 pasienter på fastlegelister fremover i tid 

Et slikt legefellesskap vil gi kommunen mulighet til å opprette en 
fastlegeliste for å dekke behov over tid. Signalene fra KS og 
legeforeningen om at det er lister på i underkant av 1000 pasienter som 
er det anbefalte, vil være mulig å gjennomføre også for de private 
legekontorene, når dette kontoret opprettes. Det vil bli opprettet en null-
liste som fellesliste ved Sagatangen legekontor. 

Helseberedskap 

Kommunen har behov for et smittevernkontor, der kommuneoverlege, 
helsesykepleiere og andre fagpersoner kan organisere gjennomføring av 
rutine- og ad hoc oppgaver på en kvalitetsmessig bedre måte enn nå. 
Koronapandemien har vist behovet for faste ressurser, som ved behov 
kan oppskaleres betydelig. I "fredstid", utenom epidemisituasjoner, kan 
smittevernkontoret håndtere oppgaver i tuberkulosearbeidet, rundt 
MRSA og sporing og oppfølging av andre smittsomme sykdommer. 
Mens barnevaksinasjonsprogrammet fortsatt skal tilhøre helsestasjonen, 
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kan massevaksinasjoner og evt. et voksenvaksinasjonsprogram og 
reisevaksiner eventuelt ligge under smittevernkontoret. 

Rekruttering 

Det har i flere nærliggende kommuner vist seg å være krevende når 
man skal rekruttere til samfunnsmedisinske oppgaver, 
kommuneoverlege. Det vil være mulig i et kommunalt fellesskap å legge 
til rette for rekruttering av ny kommuneoverlege. Det gir flere 
valgmuligheter for tilleggsoppgaver hvis vi både har en fastlegeliste og 
kommunale oppgaver som kan bli en del av en full stilling.  

Rekruttering til legekontoret kan ivaretas ved å legge til rette for både 
LIS 1 («turnuslege») og for utdanningskandidat, fastlønnet ALIS.  

Ansvar i spesialiseringsløp 

Økte krav om spesialisering i allmennmedisin og samfunnsmedisin vil 
kunne løses ved et felleskap som gir dekning for studiepermisjoner, 
veiledning og supervisjon. Det gir mulighet for, på en økonomisk og 
planlagt måte, å ivareta kravene til spesialisering, veiledning og 
supervisjon. Et ordinært legeårsverk i kurativ praksis er 44 uker per år 
(ASA 4310, pkt. 13.1) 

Økt sykehjemslege-ressurs på Markatun III 

Markatun III er kommunens avdeling for personer med demens og 
kognitiv svikt av ulik art. Avdelingen skal opprettholdes som et nav i 
demensomsorgen. Det vil også her være behov for å styrke 
legetjenesten i årene fremover for å ivareta svært utfordrende oppgaver 
som vurderinger av samtykkekompetanse, beslutningsevne, særlig 
rundt pasientrettighetslovens kap4A. Avdelingen vil være tilknyttet 
Sagatangen legekontor.  

Ivareta utekontor på Bjoneroa når avtalen avsluttes 

Bjoneroa utekontor er et viktig tiltak for lokalbefolkningen. Den ivaretar 
også en god kvalitet på tjenesten til de eldre ved Bjoneroa eldresenter, 
hjemmetjenesten og innbyggerne forøvrig. Eldre på Bjoneroa unngår 
transport og ferjetur og hjemmetjenesten og pårørende unngår 
unødvendig tid til å følge brukeren. Når fastlegen ved Brandbu 
legegruppe som ivaretar utekontoret slutter, kan utekontoret legges 
under Sagatangen legekontor. 
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Teambaserte tjenester/ primærhelseteam 

Det vil også gi mulighet for utvikling av team baserte løsninger hvor flere 
andre ansattgrupper kan være tilknyttet, slik handlingsplan for 
allmennlegetjenesten skisserer i et av tiltakene. Alle teamdeltakere vil 
her være fastlønnet. 

Legesamarbeid med spesialister ved Hadeland Spesialistsenter SI 

Sykehuset Innlandet planlegger på et senere tidspunkt å flytte sitt 
spesialistsenter i Gran til det som da blir et fullverdig lokalmedisinsk 
senter på Sagatangen. Det bør legges best mulig til rette for stedlig 
samarbeid mellom de kommunale legene og SI sine spesialister, særlig 
rundt krevende utfordringer i IMA/KAD og sykehjemsavdelingene.  

Avsluttende oppsummering 

Vi har stått ovenfor nye utfordringer knyttet til legetjenesten i Gran de 
siste årene, i likhet med de fleste kommuner. Vi ønsker å ta grep om 
tjenesten for å sikre rett utvikling. Vi ønsker å opprettholde de gode 
legekontorene med den kvaliteten som skal være til stede og vi ønsker å 
ivareta pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenesten for øvrig. Det 
må tas valg og avklares satsningsområder på både kort og lang sikt for 
at legekontorene skal opprettholdes, få tilstrekkelig rekruttering og 
utvikle nye samarbeid tverrfaglig og kvalitetsmessig fremover i tid. Vi 
ønsker å fortsette et godt samarbeid med fastlegekontorene og 
sammen planlegge for en fortsatt god tjeneste i fremtiden.  

Utredning om endret driftsform er viktig for å få et felles realistisk bilde 
av hva dette vil innebære og gi lik mulighet for alle tre kontorene. Dette 
gjelder også ALIS-stillinger som rekruttering til selvstendig næring. 

Sagatangen legekontor vil kunne løse en del av utfordringene, men vi 
må også legge vekt på å opprettholde de legekontorene vi allerede har. 
Det tenker vi er forenlig og ikke motstridende. 

Denne planen for legetjenesten skal opp til politisk behandling høsten 
2020. Planen skal drøftes i LSU og med de kommunalt ansatte legene i 
forkant av dette. I forkant av saken blir det et temamøte for 
kommunestyret. Dette for at vi skal bidra til økt kompetanse om 
legetjenesten i kommunen og for at de skal kunne ta gode kvalifiserte 
valg for retning og innhold i tjenestene. 
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Referanser: 

Helse- og omsorgstjenesteloven  

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 

Forskrift om fastlegeordning i kommunen  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842 

Forskrift om pasient og brukerrettigheter i fastlegeordningen 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-843 

Statsavtalen 4301 

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/lonn-og-tariff/ASA-4301.pdf 

Kartlegging av medisinsk faglig tilbud i sykehjem og heldøgnsomsorg 
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-
xmlui/bitstream/handle/11250/2596428/Rapport%2003_19_web-
Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Evaluering av fastlegeordningen:  

https://www.regjeringen.no/contentassets/7cd212bf5f0642c1a5d0d480f0923e6d/evaluering-av-
fastlegeordningen---sluttrapport-fra-ey-og-vista-analyse.pdf 

Handlingsplan for allmennlegetjenesten: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/96f6581333ee48559cdabf23c8772294/handlingsplan
-for-allmennleger.pdf 
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