
Innspill til plan for legetjenester    Gran 19.08.20 

Til Mette Mosby 

Kopi til Rådmann og ordfører 

 

Fastlegene i Gran kommune har blitt bedt om å komme med skriftlige innspill 

til utkastet til plan for legetjenester. Legene er samstemte i tilbakemeldingen. 

 

Denne planen inneholder altfor lite for å avhjelpe de store utfordringene vi ser 

for framtiden ved de tre fastlegekontorene vi har i dag. Planen handler i stor 

grad om opprettelsen av et fjerde legekontor i kommunen for å dekke behovet 

for legedekning på det framtidige Sagatangen sykehjem. 

Et samlet fastlegekorps er uenige i opprettelsen av Sagatangen legekontor. Vi 

mener at kommunen må ta innover seg utfordringene med rekruttering til 

fastlegestillinger på de de eksisterende legekontorene og finne løsninger for 

hele legetilbudet. 

I planen gjennomgås ulike vilkår fastleger kan jobbe under – selvstendig 

næringsdrift, 8.2-avtale eller fastlønn. Administrasjonen kjenner godt til fra 

tidligere møter og skriftlig korrespondanse at legene ønsker en endring fra 

selvstendig næringsdrift til 8.2 eller fastlønn. I planen framkommer det likevel 

at kommunen ønsker at man fortsetter med selvstendig næringsdrift. 

 

Etter ny gjennomgang blant legene, er det fortsatt enighet blant legene at man 

ønsker en overgang til 8.2-avtaler, evt fastlønnsavtaler. Dette vil i stor grad 

avhjelpe våre utfordringer i hverdagen og vil være en god modell for 

legetjenesten i framtiden. 

 

Et fjerde legekontor i kommunen mener fastlegene ikke er hensiktsmessig å 

prioritere. Det er flere årsaker til dette. Vi tror det vil bli en svært kostbar 

løsning. Det koster å investere i alt utstyret, og det virker uhensiktsmessig å 

skulle måtte sørge for dette utstyret til enda et legekontor i kommunen. Vi ser 

med stor bekymring på administrasjonens planer om å rekruttere pasienter til 

praksisene på det nye kontoret, og kommunelegen har selv uttalt skriftlig at 



man ser for seg å kunne inndra vanskelig omsettelige fastlegehjemler og flytte 

til kommunalt kontor. Dette er helt uakseptabelt og være direkte ødeleggende 

for de eksisterende kontorene. Det virker for oss urovekkende at 

administrasjonen ikke tenker helhetlig i dette, da det er kommunen som 

uansett må sørge for å få besatt fastlegestillinger i hele kommunen. Vi vet at 

vikarstafetter er belastende, og vi vet hva det koster å måtte benytte 

vikarbyråer. Dette må vi forsøke å unngå for framtiden.  

I tillegg vil det allmennmedisinske fagmiljøet bli mangelfullt på Sagatangen 

legekontor da pasientgrunnlaget er lite, og dette vil virke negativt for faglig 

utvikling, kollegastøtte og trivsel. Ved rekrutteringsutfordringer til kontoret 

(hvis man ikke får tak i en såkalt senior), vil det kunne bli vanskelig å sikre 

korrekt veiledning til leger i utdanningsstillinger. Man får da ikke godkjent 

tjenesten sin som ledd i spesialisering. Det vil også ta betydelig lengre tid for 

leger i spesialisering å få fullført sin spesialitet i allmennmedisin selv med 

korrekt veiledning da man jobber kun 50% kurativt. Vi tror også at tilbudet til 

pasientene som skal bruke kontoret vil bli mangelfullt da de to legene bare vil 

være tilgjengelig en halve uken, og bemanning i ferier vil kunne bli utfordrende.  

Konsekvensen blir at et slikt legekontor ikke vil være en attraktiv arbeidsplass 

for leger med interesse for allmennmedisin. Vi ser for oss at det kan komme til 

å bli store utskiftninger av leger på dette kontoret, og stabiliteten og 

kontinuiteten vil bli dårlig. Kostnadene vil kunne bli høye og uforutsigbare. 

 

Fastlegene i Gran mener at det vil være mer hensiktsmessig at vi inkluderes i 

planene for legedekningen av Sagatangen sykehjem, og at man samtidig ser på 

løsninger for utfordringene vi har de eksisterende legekontorene for å sikre 

framtidig drift av disse. Dette vil værende avgjørende for å beholde det 

medisinske tilbudet vi gir til Grans befolkning. Det er i flere undersøkelser vist 

en landsdekkende rekrutteringskrise til fastlegekontorer, og denne planen 

inneholder ingen løsninger på dette problemet utover det som har kommet i 

handlingsplanen fra helsedirektoratet i vår. Dette mener legene ikke vil være 

tilstrekkelig for å løse problemene vi har i Gran, og vi ser det helt nødvendig at 

dette tas tak i for å sikre en god legetjeneste i årene som kommer.  

Med 8-2-avtaler/fastlønnsavtaler på de tre legekontorene vi har, samt en 

reduksjon i listestørrelse for en del av legene, vil vi få frigitt tid til mer 

pasientrettet arbeid og tverrfaglig samarbeid. Noen av legene vil kunne ønske 



seg større kommunale bistillinger, og dette gir en mer helhetlig, sammensveiset 

tjeneste enn å samle de kommunale arbeidsoppgavene på leger ansatt på 

Sagatangen. Ved listereduksjon vil det bli behov for flere leger på sikt, og man 

bør da kunne se på muligheter for å få dette til på de eksisterende 

legekontorene for å bruke de ressurser og lokaler vi allerede har. 

Vi mener en slik løsning vil gi en mer robust legedekning i kommunens 

sykehjem enn den skisserte løsningen på Sagatangen legekontor. Vi vil bidra 

med kontinuitet i legedekningen og det vil gi et bedre samarbeid mellom de 

ulike helsetjenestene. 

En 8.2-løsning vil kreve en engangsutgift for innløsning av hjemler, og 

kostnadene til årlig drift vil være moderate. Vi har regnet på utgiftene i grove 

tall, og kan komme tilbake til dette. Vi vet gjennom erfaringer i en årrekke hva 

det koster å drive et legekontor, mens det planlagte Sagatangen legekontor vil 

kunne medføre betydelig usikkerheter hva gjelder kostnader. 

 

Vi ser med bekymring på framtiden hvis denne planen gjennomføres slik 

skissert i utkastet. Dette vil forsterke den konflikten vi har i dag og ikke løse 

rekrutteringsutfordringene. Det vil kunne medføre oppsigelser blant legene 

med fare for oppkjøp av private aktører, og dette er ikke en ønsket utvikling for 

hverken kommunen, legene eller pasientene. 

 

Etter politisk vedtak i juni skal fastlegene inkluderes i større grad i 

planleggingen, og vi ser fram til å bidra med å finne konstruktive løsninger for 

hele tjenesten. 

 

 

Med hilsen 

 

Fastlegene i Gran kommune 

 


