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Bærum kommune, tjenestested Samfunnshelse ved avdeling Folkehelsekontoret, er ansvarlig 

for utarbeidelse av plan for fastlegetjenesten. 

 

I planen beskrives dagens situasjon for fastlegetjenesten, samt aktuelle utfordringer, 

prioriteringer og tiltak. Planen skal rulleres hvert fjerde år. 

 

Det har blitt avholdt dialogmøte der representanter fra legene, brukergrupper (Eldrerådet og 

Funksjonshemmedes råd) og kommunen kom med innspill. Den innsamlede informasjonen og 

kunnskapsutvekslingen har gitt et godt grunnlag for de drøftinger og tiltak som foreslås. 

 

 

*** 
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1 Innledning 
 

Plan for fastlegetjenesten 2013 – 2016 skal gjelde for den allmennmedisinske virksomhet som 

utføres av fastlegene. Med allmennmedisinsk virksomhet menes i denne sammenheng, 

fastlegene og deres kommunale oppgaver ved; legevakten, bo- og behandlingssenter, 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fengselshelsetjenesten. Dimensjonering og kvalitet av 

legetjenesten ved legevakten, bo- og behandlingssentrene, helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten, fengselshelsetjenesten er ikke omtalt i denne planen, men er integrert i 

virksomhetenes egne planer.  

 

I henhold til rammeavtalen mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i 

fastlegeordningen i kommunene, skal kommunen utarbeide plan for fastlegetjenesten i 

kommunen. Planen skal rulleres og forelegges Samarbeidsutvalget til vurdering og uttalelse, 

jfr. § 6.2 Planlegging. 

 

Planen skal dokumentere status i dagens tjeneste, gi et overordnet og langsiktig perspektiv på 

fastlegetjenesten i kommunen og dimensjonere tjenestene i henhold til befolkningsvekst og 

helsetilstanden i kommunen. Den skal i tillegg sikre at krav til kvalitet og omfang på 

tjenestene følges i henhold til lovverket. 

 

Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012. I reformen legges det til grunn at den 

forventede veksten i behov for helsetjenester i størst mulig grad må skje i kommunene. 

Økning i befolkningen, økte krav fra befolkningen, større andel eldre og innføring av 

samhandlingsreformen gir endrede og økte arbeidsoppgaver og kompetansekrav for 

fastlegene.  

 

En god fastlegetjeneste er grunnmuren i helsetjenesten i Norge. På landsbasis besøker 

befolkningen fastlegen sin gjennomsnittlig 2,6 ganger per år.  Legenes arbeid inkluderer både 

forebyggende, miljørettede og rent kurative oppgaver. Videre er fastlegene nyttige for 

kommunen i arbeidet med planlegging av folkehelsetiltak og i vurdering av fremtidige 

helseutfordringer. Kommunen ser som følge av endring av dagens lov- og regelverk og 

demografi, et behov for opptrapping av fastlegetjenesten.  

 

Bærum kommune skal sikre fremtidig god dekning av fastlegetjenester til befolkningen. 

Tjenestene skal være tilgjengelige for alle og bære preg av kontinuitet, samt høy grad av 

kvalitet. 
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2 Lov- og avtaleverk styrende for legetjenesten 
Fastlegetjenesten er en del av kommunens ansvar og reguleres blant annet av følgende 

sentrale lover: 

 

2.1 Helse- og omsorgstjenesteloven 

Helse- og omsorgstjenesteloven beskriver kommunenes ansvar for å tilby nødvendige helse 

og omsorgstjenester, herunder fastlegeordning. Loven beskriver i tillegg kommunens ansvar 

for å sikre kvalitet, samhandling og tilgjengelighet. Loven gjelder for kommunen og private 

som har avtale med kommunen. Nytt med denne loven er et større fokus på pasient- og 

brukersikkerhet, kommunens plikt til å sørge for at representanter for pasienter og brukere blir 

hørt (systematisk innhenting av pasienters erfaringer og synspunkter) og systematisk 

kvalitetsforbedring. 

     

2.2 Folkehelseloven 

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold 

og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av 

sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ 

innvirkning på helsen. Kommunen skal ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse for å 

ivareta oppgaver etter loven her. Loven pålegger kommunene å fremme befolkningens helse 

innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt. Forvaltningen av 

fastlegeordningen og tettere samarbeid med fastlegene rundt forebygging vil være viktige 

virkemiddel for kommunene i denne sammenhengen.  

 

2.3 Lov om vern mot smittsomme sykdommer 

Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter, herunder kommunen, setter i 

verk nødvendige smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet.  

 

2.4 Lov om psykisk helsevern 

Loven beskriver offentlig myndighets, herunder kommunens, plikt til å gi nødvendig bistand 

til undersøkelse ved tvangsinnleggelser ved alvorlig psykisk sykdom.  

 

2.5 Lov om helsepersonell 

Loven regulerer legers yrkesutøvelse og rettigheter og plikter i yrkesutøvelsen. 

 

2.6 Fastlegeforskriften 

Ansvarsfordelingen mellom kommunen og fastlegene i fastlegeordningen er redefinert i 

Fastlegeforskriften av 1.1.2013. Forskriften stiller blant annet krav om at pasientene skal få 

enklere tilgang til fastlegekontoret, tilbud om hjemmebesøk, i større grad tilbud om 

forebyggende tiltak, og presiserer at kommunene har ansvar for at fastlegene fyller tydelige 

kvalitetskrav til tjenestene. Forskriften er sentral i planarbeidet.   
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2.7 Turnuslegeforskriften 

15. februar 2013 ble det innført en ny ordning for legers turnustjeneste. Turnustjenesten er nå 

den første obligatoriske delen av spesialistutdanningen. Den blir søknadsbasert i stedet for 

plassering ved loddtrekning som tidligere. Det er foreløpig uklart hvordan søknadene skal 

behandles, men kommunen ser for seg et samarbeid med Vestre Viken HF om koblet 

utlysning og ansettelse av turnuslege i sykehus og kommune.     

 

2.8 Sentrale og lokale avtaler 

ASA 4310 ”Rammeavtalen” 

Avtale mellom kommunene ved KS og Den norske legeforening som regulerer fastlegepraksis 

i fastlegeordningen i kommunene. Varighet for avtalen er to år, med mulighet til forlengelse.  

 

SFS 2305 ”Særavtale” 

Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening om vilkår for leger, 

fastleger i fastlegeordningen og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale. 

Varighet to år. 

 

ASA 4301 ”Statsavtalen” 

Avtale mellom staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, KS, de regionale helseforetakene 

og Den norske legeforening, om økonomiske vilkår for fastleger med kommunal 

fastlegeavtale og Legespesialister med avtalepraksis. Varighet ett år. 

 

Individuell avtale mellom kommunen og fastlegen 

Avtale mellom kommunen og selvstendig næringsdrivende leger om allmennpraksis i 

fastlegeordningen. Her bestemmes blant annet åpningstid, telefontid og annen kommunal 

oppgave. Det fremgår av den individuelle avtalen hvilke leger som inngår i kollegial 

fraværsordning. Kommunen vil se på innholdet i den individuelle avtalen i lys av ny 

fastlegeforskrift. Det er sannsynlig at det må gjøres endringer. Forslag til endringer vil 

diskuteres i et samlet samarbeidsutvalg. Varighet: Kan for begge parter kreves revidert hvert 

år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

3 Forvaltning av fastlegeordningen i Bærum kommune 
 

Formålet med fastlegeordningen er å sikre at alle får nødvendige fastlegetjenester av god 

kvalitet til rett tid og at personer som ønsker det, får en fast lege å forholde seg til. Man kan 

velge fastlege i en annen kommune enn der man bor.  

 

Kommunen skal organisere fastlegeordningen og sørge for at personer som ønsker det får 

tilbud om plass på fastlegenes liste. Kommunen skal sørge for at et tilstrekkelig antall leger 

deltar i fastlegeordningen. 

3.1 Oppgaver  

Samfunnshelse ved Folkehelsekontoret administrerer fastlegeordningen i Bærum. Dette 

innebærer blant annet:   

 

 Inngåelse og oppfølging av individuelle fastlegeavtaler 

 Utbetaling av basistilskudd 

 Utlysning av ledige og nye avtalehjemler 

 Søkning om opprettelse av nye avtalehjemler 

 Intervju og innstilling av søkere 

 Tildeling av avtalehjemmel, enkeltvedtak i henhold til Forvaltningsloven 

 Organisering av møtene i Samarbeidsutvalget 

 Drift av turnuslegeordningen 

 Koordinering av legenes kommunale legeoppgaver 

 

Kommunen kan pålegge fastleger i fulltidspraksis å delta i inntil 7,5 timer pr uke i 

allmennlegeoppgaver, som helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sykehjem og fengsel. 

Fastlegen plikter å delta i kommunal eller interkommunal legevakt utenom ordinær 

åpningstid. I henhold til fastlegeforskriften har fastlegen også plikt til å delta i kommunens 

organiserte øyeblikkelig hjelp-tjeneste i kontortiden, herunder tilgjengelighet på 

helseradionettet/nødnettet og ivaretakelse av utrykningsplikten.  

Fastlegene er selvstendig næringsdrivende og har en individuell avtale med kommunen.  

 

Oversikt og fordeling av offentlige kommunale oppgaver til fastlegene fordrer tett 

samhandling med andre tjenester i kommunen som Pleie- og omsorg, Helsetjenester for Barn 

og unge og Legevakten.  

 

3.2 Fastlegeforskriften 

Forskriften innbærer økt ansvar for kommunen på følgende områder: 

 

 Informasjon til innbyggerne om fastlegeordningen 

 Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet  

 Tilrettelegging for samarbeid mellom fastlegene og kommunen, andre 

tjenesteytere og spesialisthelsetjenesten 

 Sikring av at fastlegeordningen er godt integrert i kommunens øvrige helse- og 

omsorgstjenestetilbud 

 Sikring av fastlegetjenester til innbyggere som blir strøket fra fastlegens liste, 

grunnet uønsket adferd 
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Det vil komme et krav fra om rapportering av data fra fastlegene til myndighetene. Helse- og 

omsorgsdepartementet avgjør når dette finner sted.  

 

3.3 Finansiering 

De økonomiske vilkår for fastlegeordningen fremgår i avtale mellom Staten/KS og Den 

norske legeforening - statsavtalen. Legenes drift finansieres gjennom basistilskudd, 

trygderefusjoner og pasientenes egenandeler. Kommunen utbetaler fastlegene basistilskudd 

per registrert person på legens liste. Per 1. juli 2012 var basistilskuddet 400,- per år per 

person. Kommunen får dekket disse kostnadene i rammetilskuddet fra staten. Utgifter til 

pasienter på legenes liste som ikke er bosatt i Bærum, refunderes kommunen gjennom et 

gjestepasientoppgjør fra HELFO. Takster for egenandeler fra pasientene og takster for 

trygderefusjonene er fastsatt i avtale, Normaltariffen.  

 

3.4 Allmennlegeutvalget (Storlegemøtet) og Legerådet 

Kommunen skal i henhold til rammeavtalen ta initiativ til at det opprettes et 

allmennlegeutvalg der alle allmennleger deltar. I Bærum kommune kalles 

allmennlegeutvalget Storlegemøtet. Formålet med storlegemøtet er å bidra til nødvendig 

samarbeid mellom legene i kommunen for å ivareta legenes oppgaver i fastlegeordningen, 

med fullmakter i henhold til rammeavtalens pkt. 4.1.3. Storlegemøtet eies og driftes av legene 

selv. Kommunen stiller møtelokaler til disposisjon. Storlegemøtet har valgt et arbeidsutvalg, 

kalt Legerådet.  

 

3.5 Samarbeidsutvalget  

Samarbeidsutvalget ble tidligere kalt lokalt samarbeidsutvalg (LSU). Rammeavtalen beskriver 

hovedprinsipper, formål, organisasjon og sammensetning for samarbeidsutvalget. Formålet 

med samarbeidsutvalget er å legge til rette for at driften av fastlegetjenesten skjer på en 

hensiktsmessig måte, gjennom samarbeid mellom Bærum kommune og fastlegene. Fastlegene 

skal sikres innflytelse over drift og organisering av egen praksis og eget listeansvar. 

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv og velger leder, hvor partene har ledelsen vekselvis 

et år hver. Samarbeidsutvalgets oppgaver står opplistet i rammeavtalens pkt. 4.2.3. 
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4 Status fastlegetjenesten  
 

4.1 Fastlegedekning 

Kommunen har pr februar 2013 inngått individuelle fastlegeavtaler med 94 fastleger. Det er 

92 lister, 2 av listene er delelister. 38 fastleger er kvinner og 54 er menn. 

Gjennomsnittsalderen hos fastlegene i Bærum er anslagsvis 50 år. I en tiårs periode fremover 

vil i overkant av 30 fastleger gå av med pensjon.  Hver fastlege i Bærum har i snitt 1341 

pasienter på listen.  

 

Det foreligger et politisk vedtak fra kommunestyret i Bærum kommune om at fastleger kan 

fortsette sin praksis etter fylte 70 år og frem til fylte 75 år, ref; Biom 028/12-19.04.2012. 

Dette innebærer at fastlegene som ønsker det kan stå lengre i tjenesten enn det som er fastsatt 

i rammeavtalen.  

 

Illustrasjonen under viser en oversikt over antall innbyggere i området, legesentrenes sted og 

antall leger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1. Antall leger og befolkningstetthet i skolekretsene i Bærum.  
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Tabellen under viser en oversikt over antall innbyggere i et geografisk område fordelt på 

skolekretsnivå, antall fastlegehjemler, fastlegens gjennomsnittlige listelengde og antall 

innbyggere pr fastlege. 

 

Område/skolekrets 

 

Innbyggere 

 

Antall  

fastlegehjemler 

 

Gjennomsnittlig 

listelengde 

 

Antall innbyggere 

pr fastlege 

Rykkinn/Bryn/Hammerbakken  
 

12 255 

 

7 

 

1 110 1 751 

Lommedalen/Gullhaug/ 

Bærumsverk/Lesterud/Helset  

 

11 594 

 

8 

 

1 337 1 656 

Hosle/Eiksmarka/Grav/Eikeli  
 

23 934 

 

16 

 

1 239 1 496 

Haslum/Jar/Høvik/Høvik 

Verk/Stabekk/Lysaker/Snarøya  

 

33 754 

 

24 

 

1 348 1 406 

Emma Hjort/Skui/Tanum  

 

9 325 

 

9 

 

1 169 

 

1 332 

Blommenholm/Løkeberg/ 

Jong/Evje/Levre 

 

23 286 

 

28 

 

1 361 832 

TOTALT  

BÆRUM KOMMUNE 

 

114 148 

 

 

92 

 

1 261 1 241 

Tabell 4.1Antall innbyggere per fastlege i nærliggende skolekretser.  

 

 

Tabellen gir en beskrivelse av dagens fordeling av fastlegehjemler innen et geografisk område 

på skolekretsnivå. Pasienter velger fastlege av ulike årsaker. Nærhet til hjemmet er ikke 

nødvendigvis utslagsgivende, kort vei til offentlig kommunikasjon og parkeringsmuligheter er 

viktig i valg av fastlege. Dette kommer til uttrykk i tabellen ved at det er flere pasienter som 

velger seg lege i sentrale strøk, eksempelvis Sandvika. 

 

Antall listepasienter i Bærum kommune er per september 2012, 122 000 og overskrider 

kommunens innbyggertall på 114 000, det vil si at det er 8000 gjestepasienter. Antall 

listepasienter er jevnt stigende. 
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Figur 4.2 Totalt antall listepasienter i Bærum, desember 2011-september 2012.   

 

4.2 Allmennmedisinske oppgaver i kommunen 

I henhold til Rammeavtalen ASA 4310, kan kommunen pålegge fastlegen deltidsstilling innen 

allmennmedisinsk offentlig legearbeid begrenset til 7,5 timer pr uke ved fulltids virksomhet. 

Eventuell tid til veiledning av turnuslege/EØS-lege, går til fradrag. Før pålegg gis, skal 

kommunen søke å inngå frivillige avtaler om utføring av disse oppgavene, herunder 

kunngjøre dem. Deltidsstilling i allmennmedisinsk offentlig legearbeid gir legene rett til 

reduksjon i listelengde. 

 

Det kan også inngås avtale med fastlegene om samfunnsmedisinsk legearbeid. Slik avtale gir 

rette til reduksjon av listelengde og rett til fradrag i plikt til allmennmedisinsk offentlig 

legearbeid. 

 

For deltidsstillinger gjelder lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende regler og tariffavtaler i 

kommunen. Fastleger i kommunal deltidsstilling har rett på praksiskompensasjon som skal 

kompensere for det tap legen har ved fravær fra sin praksis. Dette er ikke lønn. Satsene 

reguleres i sentral særavtale, SFS 2305.  

 

Nedenfor vises en tabell over antall fastleger i kommunen som har en offentlig kommunal 

oppgave pr mars 2013.  

  

Offentlig oppgave Antall fastleger med 

aktuell oppgave 

Sykehjemslege 27 

Helsestasjonslege 20 

Skolelege 7 

Flyktning/asyl lege 1 

Samfunnsmedisinsk arbeid  

(ass. Kommuneoverlege og tildelingskontoret) 

2 

Turnuslegeveiledere 3 

Fengselslege 2 

Tabell 4.2 Oversikt over allmennmedisinske oppgaver og årsverk i Bærum kommune 2013. 
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I Bærum kommune har 62 av 94 fastleger allmennmedisinsk offentlig legearbeid, pr mars 

2013. For de som har kommunal oppgave utføres det i snitt 7,2 timer pr uke. Flere av de 

fastlegene som ikke har offentlig kommunalt arbeid er fritatt av særskilte årsaker. 

Folkehelsekontoret holder til en hver tid oversikt over hvilke leger som ikke er tilsatt i 

kommunal deltidsstilling. Ved behov for lege ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, 

fengselshelsetjeneste eller bo- og behandlingssenter, sender kommunen en henvendelse til 

legene uten kommunal deltidsstilling, med en frist på minimum tre uker for oppstart i 

stillingen. Kommunen tilstreber frivillighet ved tilsettelse, men har myndighet til å pålegge 

deltidsstillinger til fastleger uten annen tilpliktning.  

 

4.2.1 Legetjenesten ved bo- og behandlingssentrene 

I 2010 ble det fattet et politisk vedtak i Bærum kommune om å styrke legetjenesten ved bo- 

og behandlingssentrene. Vedtaksnummer BIOM – 065/10-18.11.2010.  Dette for å sikre god 

kontinuitet, kvalitet og tilgjengelighet. I den forbindelse ble det besluttet at kommunen i skal 

tilsette egne sykehjemsleger i større stillinger framfor å bruke fastleger i små deltidsstillinger.  

Kommunen er nå i en prosess med en gradvis overgang til ny ordning. I oppfølgingen av 

vedtaket fikk alle fastleger med deltidsstilling ved bo- og behandlingssenter forespørsel om de 

ønsker å fortsette i nåværende stillingsbrøk, utvide sin stilling eller om de ønsket å fratre.  

 

4.2.2 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

I 2012 ble det i skolehelsetjenesten besluttet å tilsette faste skoleleger i større stillinger 

framfor å bruke fastleger i små stillingsbrøker. Ved helsestasjonene brukes fortsatt fastlegene 

i deltidsstillinger. Dette fungerer godt, og det er ingen planer om å endre dagens praksis.  

 

4.2.3 Fengselslege 

I helsetjenesten ved Ila fengsel er det i dag tilsatt to fastleger i deltidsstilling og en 

deltidstilsatt lege som ikke er fastlege. Helseprofilen til innsatte er ofte mer komplisert enn i 

samfunnet for øvrig. Personlighetsforstyrrelser henger ofte sammen med kriminelle 

handlinger, særlig hos sedelighet-/voldsdømte som er sterkt representert i 

innsattepopulasjonen på Ila. En høy andel innsatte med innvandrerbakgrunn gir utfordringer 

med språk- og kulturforståelse, særlig hos de med psykiske lidelser. Kommunen må derfor 

forsikre seg om at den som får en kommunal oppgave som fengselslege er godt egnet til 

oppgaven, og inneforstått med de spesielle utfordringer man står overfor.  

 

4.2.4 Deltakelse i legevakt 

Fastlegers deltagelse i legevaktsordnignen omtales i egen plan for legevakten. Fastlegene har i 

henhold til fastlegeforskriften plikt til å delta i kommunal legevakt utover ordinær åpningstid. 

I henhold til fastlegeforskriften, kan fastleger be om fritak for legevaktsarbeid etter fylte 55 

år. Legevakten er bemannet med fast ansatte leger på dagtid, mens det er fastlegene i Bærum 

kommune som er ansvarlig for legevaktsordningen på hverdager fra kl. 16:00 – 23:00. I 

Bærum er turnusen for fastleger organisert med vakt ca hver 6. uke. Pr i dag deltar ca 18 % av 

fastlegene i Bærum i legevaktsarbeid.  

 

Det er satt i gang et prosjekt på Legevakten hvor organisering av legetjenesten vil bli sett på 

spesielt. Fastlegenes rolle på legevakten vil bli drøftet i den forbindelse.  
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4.2.5 Praksiskonsulentordningen - Samarbeid mellom fastlegene og 

spesialisthelsetjenesten  

Praksiskonsulentordningen – PKO, har til hensikt å fremme og utvikle samarbeidet mellom 

fastleger, øvrig primærhelsetjeneste og sykehus, ved å: 

 Bygge nettverk mellom fastleger og leger på sykehus.  

 Fremme kvalitet i henvisninger og epikriser.  

 Utvikle gode modeller for arbeidsdeling mellom fastleger og poliklinikker.  

 Bidra i videreutvikling av elektronisk kommunikasjon i samarbeidet.  

 Bidra til å lage emnekurs og andre faglige møter for fastleger i regi av ulike 

avdelinger.  

 Delta i forbedringsarbeid knyttet til helhetlige pasientforløp og god samhandling rundt 

pasientene.  

Ordningen innebærer at fastleger er ansatt hos helseforetakene i en mindre stilling. Det er per 

i dag åtte praksiskonsulenter, syv fastleger og en sykehjemslege, med ansvar for ulike 

fagområder: psykisk helse, IT, gynekologi, sykehjemsmedisin, kirurgi og medisin. Fastleger 

som er praksiskonsulenter er fritatt for kommunale allmennlegeoppgaver.  

 

4.2.6 Turnuslegeordningen 

Turnuslegeordningen innebærer at kommunene er pålagt å ta imot et visst antall turnusleger 

som plasseres i allmennpraksis hvor de er i seks måneders turnustjeneste, jfr. Helse- og 

omsorgstjenesteloven § 8-1 Veiledningsplikten. Turnuslegeordningen i Bærum organiseres av 

Fylkesmannen for Oslo og Akershus. Turnuslegetjenesten starter to ganger i året og praksisen 

omfatter allmennlegetjeneste, sykehjems-, skole- og helsestasjonstjeneste. I tillegg har 

turnuslegene praksis en dag i uken på Asker og Bærum Legevakt.  

 

Bærum kommune har i dag tre turnusleger som er utplassert på henholdsvis Sandvika 

Legesenter, Lønnås legesenter og Bekkestua fastlegekontor. 

 

4.2.7 Finansiering 

Kommunen mottar et årlig bestemt tilskudd fra staten pr turnuslege. De inntekter turnuslegen 

får gjennom egenandeler fra pasienter og refusjon fra HELFO tilfaller kommunen. 

Turnuslegene har fast lønn fra kommunen. Kommunen lønner turnusveileder tre timer pr uke 

samt gir praksiskompensasjon til turnusveilederen. Kommunen dekker leieutgiftene for 

kontorplass og personalutgifter som legesenteret har i forbindelse med turnuslegen. Det er 

disse leieutgiftene som er den store utgiftsposten for kommunen i turnusordningen.  

 

4.2.8 Turnuslegeforskrift 

3. desember 2012 vedtok Helse- og omsorgsdepartementet forskriftsendringene som innfører 

ny ordning for legers turnustjeneste. Ordningen ble implementert 15. februar 2013. Den nye 

turnustjenesten er den første obligatoriske delen av spesialistutdanningen. Det skal gis 

autorisasjon ved cand. med. til de som er utdannet i Norge, og den skal være søknadsbasert. 

Antall turnusplasser på 950 opprettholdes. 12 måneders sykehustjeneste og seks måneder 

tjeneste i kommunehelsetjenesten vil sikre et felles faglig grunnlag for leger som skal 

spesialisere seg i Norge.  
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Helsedirektoratet lyser ut ledige turnusstillinger to ganger i året. Kommunen og helseforetak 

eller sykehus skal samarbeide om å lyse ut turnuslegestillinger koblet, slik at den som tilsettes 

får anledning til å gjennomføre hele turnustjenesten samlet.  
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5 Kvalitet  

5.1 Kvalitet i fastlegetjenesten 

Fastlegeordningen omtales som en vellykket ordning, brukerundersøkelser viser at folk er 

fornøyde med fastlegeordningen og de fleste fastleger trives i jobben. I Bærum kommune har 

fastlegetjenesten vært stabil over tid, med lite utskiftning. 68 % av fastlegene i Bærum 

Kommune er spesialister i allmennmedisin, og flere er godt i gang med spesialisering. På 

landsbasis er om lag 39 % av alle fastlegene spesialister i allmennmedisin.  

 

Bærum kommune er for tiden i en særstilling, da vi har høy grad av spesialister i 

fastlegetjenesten. Det er allikevel flere utfordringer og rom for forbedringer. Helsetilsynet 

utarbeidet i 2004 en rapport om risiko og sårbarhet i fastlegetjenesten. Det var spesielt to 

områder som pekte seg ut: 

 Øyeblikkelig hjelp- plikten 

 Tilbudet til personer med kroniske lidelser 

Disse områdene stiller krav til faglighet, organisering, tilgjengelighet, kommunikasjon og 

samhandling. Svikt i disse områdene kan føre til stor risiko for pasientene. 

Øyeblikkelig hjelp-konsultasjonene organiseres forskjellig på de ulike legekontorene i 

kommunen. Erfaringer fra legevakten tilsier at plikten ikke ivaretas godt nok av alle. 

Kommunen vil kartlegge dette nærmere. 

 

Hva som er helsetjenester av god kvalitet for brukere og pasienter bestemmes av samfunnets 

føringer, lovverkets krav og det som ut fra et faglig og profesjonsetisk perspektiv gir best 

mulige tjenester til brukerne. Dette innebærer at tjenestene: 

 Er virkningsfulle, trygge og sikre 

 Involverer brukere og gir dem innflytelse 

 Er samordnet og preget av god kontinuitet 

 Utnytter ressursene på en god måte 

 Er tilgjengelige og rettferdig fordelt 

 

Kommunen har i følge fastlegeforskriften ansvar for kvalitet i den kommunale 

fastlegetjenesten. I merknadene til fastlegeforskriftens § 7, Kommunens ansvar for kvalitet i 

den kommunale fastlegetjenesten, presiseres det at kommunen har et ”sørge for”-ansvar som 

innebærer at kommunen skal legge til rette for og sikre at fastlegene i kommunen overholder 

de fastsatte kvalitets- og funksjonskrav som stilles i forskriften.  

 

Funksjons- og kvalitetskrav i forskriftens kapittel 4: 

 Krav til oppdatert kunnskap og bruk av nasjonale faglige retningslinjer 

 Oversikt over innbyggere på listen 

 Oppfølgingstilbud til listeinnbyggere som selv ikke etterspør fastlegens tjenester 

 Medisinskfaglig koordinering og samarbeid med andre tjenesteytere 

 Individrettet forebygging  

 Krav til tilgjengelighet, inkludert lengde på venteliste, telefontilgjengelighet, og 

fraværsdekning  

 Øyeblikkelig hjelp til listeinnbyggere i åpningstiden 

 Hjemmebesøk til listeinnbyggere som ikke er i stand til å møte til konsultasjon 

 Henvisningspraksis som støtter faglig riktig oppgavefordeling og gir nødvendig 

informasjon 
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 Legemiddelbehandling, inkludert oppdatert legemiddelliste og 

legemiddelgjennomgang når dette anses nødvendig 

 Sykefraværsoppfølging og bidrag til at varig arbeidsuførhet unngås eller utsettes 

lengst mulig 

 Elektronisk pasientjournal som oppfyller krav til journalføring, elektronisk 

samhandling og personvern 

 Bruk av tolk ved behov 

 Krav til rapportering for å muliggjøre en kunnskapsbasert utvikling av 

fastlegetjenesten 

 

Å måle kvaliteten på fastlegenes arbeid er utfordrende, fordi det ikke er nedfelt felles 

kvalitetsindikatorer på området. Det er mye av en fastleges arbeid som ikke lar seg 

kvantitativt måle. Helsetilsynet er tilsynsmyndigheten når det gjelder fastlegens faglige 

arbeid, det vil si at kommunen ikke har noe myndighet på dette feltet. 

 

NOKLUS diabetesskjema er det eneste verktøyet som finnes per i dag som kan måle 

kvaliteten på det kliniske arbeidet fastlegen gjør. NOKLUS gir en årlig 

tilbakemeldingsrapport til legen med data om demografi, bruk av medikamenter, 

måloppnåelse på behandling av diabetes, høyt blodtrykk, kolesterol, overvekt, røyking og 

fysisk aktivitet, og på eventuelle komplikasjoner. Dataene kan sammenlignes med de andre 

legene som bruker NOKLUS-skjemaet. Legen kan også sammenligne egne resultater år for år. 

Etter avtale med legene, vil kommunen kunne motta data som kan brukes til å få en oversikt 

over helsetilstanden hos innbyggerne, jfr. Folkehelseloven § 5.  

 

5.2 Kvalitetskrav i planverk 

I Handlingsprogrammet for Bærum kommune 2012-2015 er kvalitet i helsetjenesten et 

gjennomgående tema;  

- Brukerundersøkelser gjennomføres hvert annet år. 

- Færre leger i større stillingsprosenter betjener bo- og behandlingssentrene. 

- God samhandling og godt samarbeid både innad i kommunen og med  

 spesialisthelsetjenesten er helt sentralt for å kunne yte helsetjeneste av god kvalitet til 

 brukerne. 

 

5.3 Tilgjengelighet - universell utforming 

I henhold til Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har offentlige og private virksomheter 

rettet mot allmennheten en plikt til å sikre universell utforming av virksomheten så langt det 

ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Det er et krav om at nye bygg, 

anlegg og opparbeidede uteområder som oppføres eller ferdigstilles etter vesentlige 

endringsarbeider etter 1. januar 2009, skal være universelt utformet, mens tilsvarende krav til 

allerede eksisterende bygg, anlegg og opparbeidede uteområder er 1. januar 2019, jf Plan og 

bygningsloven (§ 29-3) og tilhørende forskrifter.  

 

I praksis innebærer universell utforming at det ikke lenger er tilstrekkelig med tilrettelagte 

løsninger for enkelte grupper. Det skal være en løsning som skal være brukbar for flest mulig. 

Bærum kommune inngår i dag ingen nye fastlegeavtaler med mindre lokalene oppfyller krav 

om universell utforming. 
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6 Faktorer som påvirker dimensjonering av 

fastlegetjenesten  
 

6.1 Befolkningsutvikling og vekstområder 

Bærums befolkning utgjorde pr. 01.01.13 116 677 innbyggere. I forbindelse med arbeidet 

med handlingsplanen i kommunen for perioden 2013-2016, er det laget en 

befolkingsprognose. Som det framgår avfiguren under, vurderes det som sannsynlig at 

aldersgruppen 67-79 år vil vokse kraftig i perioden (2013-2020). Antall personer over 90 år 

og ungdom (13-15 år) vil også ha en betydelig økning.  

 

Utvikling i sentrale aldersgrupper (2012, 2016 og 2020), SSB og Kompas BK 2012. 
(Bearbeidet av Utviklingsenheten 2012) 
 

Alders- 
grupper 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Endring 
2012-20 

Endring 
i prosent 

0-0 1310 1317 1333 1352 1367 1376 1384 1395 1405 95 7,3 % 

1-5 7855 7784 7804 7773 7639 7637 7695 7763 7818 -37 -0,5 % 

6-12 11157 11290 11388 11575 11810 11868 11856 11823 11773 616 5,5 % 

13-15 4584 4805 4776 4835 4789 4849 4977 5055 5159 575 12,5 % 

16-19 6249 6254 6326 6293 6440 6566 6503 6625 6583 334 5,3 % 

20-29 11852 11915 12109 12331 12431 12409 12507 12497 12719 867 7,3 % 

30-49 32814 33327 33725 33987 34313 34650 35050 35332 35554 2740 8,4 % 

50-66 23461 23980 24301 24842 25406 26029 26529 27114 27593 4132 17,6 % 

67-79 9393 9713 10309 10757 11150 11421 11723 11953 12198 2805 29,9 % 

80-84 2770 2766 2703 2623 2528 2528 2528 2589 2707 -63 -2,3 % 

85-89 2039 1953 1946 1960 1973 1960 1970 1935 1888 -151 -7,4 % 

90-94 850 941 990 1009 1010 1002 959 963 980 130 15,3 % 

95+ 155 170 200 214 248 270 296 309 315 160 102,9 % 

Sum 114489 116219 117910 119551 121103 122562 123977 125354 126692 12203 10,7 % 

Tabell 6.1 Prognose for befolkningsutvikling i Bærum kommune 2012-2020, fordelt på aldersgrupper.  

 

Forventet befolkningsvekst i kommunen fører til et økt behov for boliger. Det foregår stor 

utvikling innen boligbygging i kommunen. Vekstområdene er konsentrert til Snarøya og 

Fornebu, og i områdene Jong og østre Bærum ved Jar og Grav, samt i Lommedalen. I østre 

Bærum foregår dessuten fortsatt en generasjonsutskifting i boligmassen. Arbeidet med 

revisjon av nåværende kommuneplan vil gi ytterligere føringer for hvor det er ønskelig å 

legge til rette for fremtidige vekstområder. 

 

Fornebu er et en strategisk vekstområde i Bærum, både med hensyn til boligbygging og 

etablering av nye arbeidsplasser.  Det er for tiden god fart i boligbyggingen og det forventes at 

det bygges ca. 380 boliger årlig fram til 2017. Fra 2018 - 2030 er det lagt til grunn en 

gjennomsnittlig årlig vekst i antall boliger på drøyt 200 fram til 2030 (HP 2013 -2016, 

prognose, middels vekst). Legges det til grunn en gjennomsnittlig husstandsstørrelse på 2,5 

vil den årlige befolkningsveksten på Fornebu være ca. 950 personer pr. år fram til 2017.  

 

Det er flere usikkerheter knyttet til veksten på Fornebu. Veksten kan i løpet av 2-4 år stoppe 

opp hvis det ikke kommer på plass tilfredsstillende kollektivløsninger. På en annen side kan 

det bli besluttet å øke antall boliger, utover det som er planlagt og vedtatt, i forbindelse med 

revisjon av gjeldende kommuneplan. 
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6.2 Helsetilstand 

Folkehelseinstituttet publiserer ”Folkehelseprofiler” for alle landets kommuner. 

Statistikkområdene som inngår i profilene for kommuner og fylker er grunnleggende data om 

befolkning og levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. Profilen skal hjelpe lokale 

myndigheter til å skaffe seg en oversikt over folkehelsetilstanden i kommunen. Profilene gir 

hver kommune de store linjene for hvordan helsetilstanden er hos innbyggerne kommunen. 

Bærum kommune skårer bedre enn landsgjennomsnittet på de fleste av indikatorene i 

folkehelseprofilen 2013.  

Bærum kommune har grupper i befolkningen og geografiske områder som har dårligere 

levekår enn det gode gjennomsnittet i kommunen. Bærum kommune skårer høyt på 

inntektsulikhet i kommunens Folkehelseprofil og fra tidligere levekårsstatistikk vet vi at det er 

ulikheter i levekår mellom geografiske områder i kommunen. Somatisk og psykisk helse 

varierer systematisk mellom personer med høy og lav sosioøkonomisk status.   

 

Se folkehelseprofilen 2013 for Bærum kommune på;  

http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0219&sp=1&PDFAar=2013 

 

6.3 Nye oppgaver til primærhelsetjenesten 

Samhandlingsreformens intensjon er å bedre pasientflyten mellom de ulike nivåene i 

helsetjenesten, samt at pasienten får behandling på det nivå i helsetjenesten som gir det beste 

tilbudet til pasienten. Veksten i helsesektoren har hovedsakelig vært i spesialisthelsetjenesten, 

og man ønsker å bremse/reversere denne trenden. Dette innebærer å flytte oppgaver fra 

spesialisthelsetjenesten ut i kommunene. I noen tilfeller vil pasientene bli plassert på 

sykehjem, i andre tilfeller vil pasientene bli utskrevet til hjemmet med oppfølging av 

fastlegen. Samarbeidsavtaler mellom sykehus og kommuner vil gi detaljerte beskrivelser av 

hvilke oppgaver dette gjelder. Fastlegene vil få flere og større oppgaver enn tidligere, særlig i 

forhold til koordinering og organisering av pasientforløp.  

 

Samhandlingsreformen har ført til følgende endrede oppgaver for fastlegene: 

 

 Økt behov for sykebesøk til sykere pasienter i hjemmet 

 Oppfølging av pasienter som tidligere ble fulgt opp av spesialisthelsetjenesten 

 Økt krav til kompetanse for å møte nye og sykere pasientgrupper 

 Økt krav til elektronisk kommunikasjon 

 Håndtering av større mengder informasjon knyttet til listepasientene 

 Utvidet kommunikasjon med sykehus og kommunens helsetjeneste 

 Økt deltakelse i planlegging og kvalitetssikring av kommunale tjenester 

 Tettere samarbeid med hjemmebaserte tjenester 

 

6.4 Fastlegeforskriften  

Fastlegeforskriften definerer en rekke kvalitets- og funksjonskrav til fastlegetjenesten. 

Eksisterende fastlegeoppgaver og plikt til deltakelse i legevakt og kommunale oppgaver er 

videreført. Det er kommet krav til kortere ventetid på telefonhenvendelser, og de fleste skal få 

tilbud om legekonsultasjon innen fem dager. For noen legesentre vil dette medføre 

omorganisering av tjenesten og behov for ytterligere arbeidskraft. 

 

http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0219&sp=1&PDFAar=2013
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6.5 Regulert arbeidstid 

Fastleger i dag jobber i gjennomsnitt 45 timer per uke, ikke medregnet legevaktsdeltakelse. I 

rapporten ”Utviklingsstrategi for legetjenestene i kommunene” utgitt av Helsedirektoratet 

2008 er det vedlagt et arbeidsnotat som estimerer at man trenger 1000 nye årsverk for å 

normalisere arbeidstiden til fastlegene, uten at det tar hensyn til nye oppgaver for fastlegene.  

 

6.6 Spesialisering i allmennmedisin 

65 av totalt 95 fastleger i Bærum kommune er spesialister i allmennmedisin, det vil si en 

spesialistandel på 68 %. Helsedirektoratet og Legeforeningen arbeider for at det bør bli 

obligatorisk å være spesialist i allmennmedisin for å arbeide selvstendig som allmennlege i 

Norge. Bærum kommune går mot et generasjonsskifte hos fastlegene som gjør at flere leger 

må bruke mer tid på spesialisering. For å opprettholde en høy andel av spesialister i 

fastlegeordningen, må man forvente fravær fra praksis for å få gjennomført spesialiseringen.  
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7 Fremtidig organisering av fastlegetjenesten 
 

Bærum kommune skal sikre fremtidig god dekning av fastlegetjenester til befolkningen. 

Tjenestene skal være tilgjengelige for alle og bære preg av kontinuitet, samt høy grad av 

kvalitet. Virkemidlene for å oppnå dette er å øke fastlegekapasiteten ved å øke antall 

fastlegehjemler, ha et systematisk arbeid for å sikre god kvalitet på legetjenestene, og bedre 

samhandlingen med andre helsetjenester. 

 

Manglende kapasitet er den største utfordringen for fastlegetjenesten i Bærum kommune. 

Antall fastlegehjemler i Bærum kommune er i dag 92. Behovet for nye fastleger øker, både 

som følge av demografi, økte og endrede arbeidsoppgaver og nye lovkrav. Forslag til 

organisering tar sikte på en opptrapping av legetjenesten.  

 

7.1 Vurdering av kapasiteten i dagens fastlegetjeneste 

Helsedirektoratet anbefaler at kommunene har 7 % reservekapasitet hos fastlegene. 

Reservekapasitet er forholdet mellom listetaket og faktisk listelengde i prosent. Beregning: 

(”Kapasitet hos fastlegene (iht. liste)") / ("Antall pasienter på fastlegeliste") x 100.  

Bærum kommune har 7,1 % reservekapasitet. Den reelle kapasiteten antas å være lavere. Det 

er flere leger med lange lister som har hatt samme antall ledige plasser over lengre tid. Det 

kan ha sammenheng med at innbyggerne ikke ser det som et godt alternativ å bytte til disse 

fastlegene. Konsekvensene av mange pasienter på fastlegenes liste kan være lange ventelister, 

korte konsultasjoner og dårligere oppfølging. Det er økonomiske insentiver for å ha lange 

lister. Økonomiske insentiver kan overskygge fastlegens vurdering av kapasitet til å håndtere 

lange lister.  

 

Helsedirektoratet hevder at det kreves en kraftig opprusting og videreutvikling av 

legetjenesten i kommunene. Denne vurderingen baserer seg både på situasjonen i dag og den 

demografiske utviklingen i årene fremover med flere eldre og flere med kroniske lidelser.  

En økning av fastlegens arbeidsoppgaver, kan medføre redusert konsultasjonstid. Dette vil 

særlig ramme personer med sammensatte problemer og kroniske lidelser. Kortere 

konsultasjonstid kan videre føre til en utilsiktet økning i antall henvisninger til utredning og 

behandling i spesialisthelsetjenesten. 

 

Helsedirektoratet utreder nå sammenhengen mellom listelengde og kvalitet i 

fastlegeordningen. For å sikre pasientene gode fastlegetjenester, må det vurderes om det 

maksimale antall pasienter fastlegen kan ha på listen, bør senkes. Fastlegeforskriften 

tydeliggjør sammenhengen mellom god tilgjengelighet og tilstrekkelig kapasitet i 

fastlegeordningen, herunder kommunens ansvar for opprettelse av tilstekkelig antall 

fastlegehjemler. 

 

Bærum er en av de ti mest folkerike kommunene som utgjør ASSS-nettverket. (ASSS = 

Aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner). Årsverk av leger pr innbygger i 

Bærum lå lavest av kommunene i ASSS i 2011. Dette er imidlertid ikke reelt da det er 

oppdaget at Bærum registrerte antall timeårsverk leger forskjellig fra de andre kommunene. 

Statistikk for 2012 vil få andre utslag, da Bærum har endret praksis for utregning. Når det 

gjelder gjennomsnittlig listelengde for fastleger, ligger Bærum en prosent over gjennomsnittet 

i ASSS. 
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Til tross for at vi ligger innenfor anbefalingen om 7 % reservekapasitet i dag, ser kommunen 

at det vil bli behov for å øke kapasiteten i fastlegetjenesten. Denne konklusjonen baserer seg 

både på at kommunen oppfatter at tallene ikke gir et helt realistisk bilde av kapasiteten, på 

demografisk utvikling, og på økt arbeidsmengde for fastlegene som følge av nye lover og 

forskrift.   

 

7.2 Opptrapping  

For å sikre god kapasitet og kvalitet i fastlegetjenesten vil kommunen tilrettelegge for en 

gjennomsnittelig listestørrelse på 1200 pasienter per fastlege. En listestørrelse på 1200 

pasienter tilsvarer ett årsverk (sammen med 7,5 timer annet allmennmedisinsk arbeid). Det er 

et etterslep på 10 hjemler i forhold til befolkningsgrunnlag og gjestepasienter per dags dato. 

Siden 2005 har det kun vært opprettet 3 nye hjemler. 

 

 

 

 

 

 

Tiltak:  

1. Kommunen vil tilrettelegge og dimensjonere fastlegetjenesten med en 

gjennomsnittelig listestørrelse på 1200 pasienter per fastlege.  
Det presiseres at rammeavtalen gjelder, hver lege kan selv velge listestørrelse fra  

500 til 2500.  

2. Kommunen søker om 6 hjemler.  

3. I planperioden vurderes det å søke om ytterligere 2-3 nye hjemler pr år. 

4. Vurdering av behovet for nye hjemler, samt lokalisering av hjemlene, tar 

utgangspunkt i følgende fordelingsnøkkel: 

 

 

Faktor for opprettelse og fordeling av ny 

fastlegehjemmel: 

 

Vekting av 

faktor 

Meldt behov grunnet ventetid og kapasitet og 

listesammensetning. Fastlegenes subjektiv opplevelse av 

arbeidsforhold. Ekstraordinære forhold. 

30 % 

Reservekapasitet (ledig plass på listene) lokalt og 

overordnet i kommunen.  Når reservekapasiteten i aktuelle 

område synker under 7 % utløses kriteriet for opprettelse 

av ny hjemmel.   

20 % 

Befolkningsvekst. Når befolkningsveksten øker mer enn 

1200 pr år utløses kriteriet for opprettelse av ny hjemmel. 

Når antall innbyggere pr fastlege i Bærum Kommune 

overskrider 1200 utløses kriteriet for opprettelse av ny 

hjemmel. 

20 % 

Reduksjon av egen liste. Leger ved kontoret ønsker å 

overføre x antall pasienter til ny lege.  

30 % 

Totalt utløste kriterier  

 

60 % = Behov 

for opprettelse 

av ny hjemmel 
Tabell 7.1 

 

Tabellen beskriver hvilke kriterier og hvilken vekting av kriteriene som ligger til grunn for 

opprettelse av ny hjemmel i kommunen.  
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7.3 Rekruttering 

Bærum kommune har hittil ikke hatt problemer med å rekruttere nye fastleger. Ledige og nye 

hjemler utlyst i løpet av 2011-12 har fått rundt 30 kvalifiserte søkere per utlysning. Det er 

likevel viktig å ta høyde for at vi i fremtiden kan oppleve rekrutteringsproblemer ved 

opprettelse av nye fastlegehjemler. Rekrutteringen til fastlegeordningen generelt har på 

landsbasis ikke vært så stor som ønskelig. Gjennomsnittsalderen for fastlegene er økende. Til 

tross for at det er en nasjonal målsetning at antall legeårsverk i primærhelsetjenesten skal øke 

mer enn veksten av legeårsverk i spesialisthelsetjenesten, har utviklingen lenge gått i motsatt 

retning. Ved økt behov for fastleger må også Bærum kommune være forberedt på at det kan 

bli vanskeligere å skaffe kvalifiserte søkere. For å komme et mulig rekrutteringsproblem i 

forkjøpet, er det viktig å tilrettelegge for nye og yngre leger som ønsker å jobbe som fastlege.  

 

 

7.4 Organisering av tjenesten 

Det finnes tre ulike modeller eller finansieringssystemer for hvordan man kan organisere 

fastlegetjenesten i kommunen: 

 

- Selvstendig næringsdrivende leger 

- Fastlønnede leger 

- ”Fee for service”, men hvor kommunen får per capita-tilskuddet og drifter legesenteret 

 

7.4.1 Selvstendig næringsdrivende leger 

Fastlegetjenesten er i dag hovedsakelig basert på at legene er selvstendig næringsdrivende. 

Det er et ønske fra både KS, Legeforeningen og fastlegene at dette fortsatt skal være 

hovedmodellen for fastlegenes drift. I Bærum er det utelukkende denne driftsformen som 

eksisterer per i dag. I løpet av 90-tallet så man at privat avtalebasert praksis virket å være et 

bedre svar på kommunenes behov for tilgjengelige og stabile fastlegetjenester. Selvstendig 

næringsdrivende leger brukte større andel av arbeidstiden sin til kurativ praksis, behandlet 

flere pasienter per tidsenhet, og brukte laboratoriet mer. (ref Rapporten trygghet – tillit – 

tilgjengelighet 2009). Ulemper med modellen er at ren insentivstyrt finansiering kan svekke 

arbeidet for utsatte grupper (grupper med sammensatte behov). Det er mindre lønnsomt å 

bruke lang tid på pasienter, det er mer lønnsomt å henvise videre enn å behandle selv, det er 

mindre lønnsomt med forebygging, og det kan bli for korte konsultasjoner. Dette er det lite 

dokumentasjon på, men det er en mye brukt argumentasjon. I tillegg gjør modellen at 

fastlegene blir mindre tilgjengelige for kommunen for bruk til andre oppgaver og kommunen 

kan ikke styre lokalisering eller utvikle tverrfaglige modeller. Legene må også bruke mye tid 

på administrasjon. 

 

Tiltak: 

 Samle flere hjemler i større enheter for faglig fellesskap 

 Tilstrebe å tilby deltidsstillinger i kommunen ved nyopprettede hjemler for å 

sikre legen et inntektsgrunnlag under oppbygging av listen 

 Videreføre ordning med mulighet for permisjon for fastlegen, etter 7 år i 

kommunen  
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7.4.2 Fastlønnede leger 

Det er en økt interesse for å tilsette fastlønnede fastleger rundt om i landet og flere kommuner 

har innført denne ordningen. Disse er gjerne organisert i enheter hvor man har annet 

helsepersonell, som psykolog, fysioterapeut og andre spesialister. Et eksempel er Sagene 

bydel, hvor man nå har flere fast ansatte fastleger ved Sagene lokalmedisinske senter. 

Tilsvarende prosjekter er under oppstart i andre bydeler og kommuner. Formålet er å gi et 

bedre tverrfaglig tilbud og kunne bruke mer tid på konsultasjonene, særlig til pasienter med 

særskilte behov. 

Noen steder blir også fastlønn brukt som rekrutteringsmetode. På landsbasis var i 2009 

omtrent 14 % av fastlegene ansatt på fastlønnsbasis. For den fast ansatte legen er fordelen at 

man har regulert arbeidstid, vanlige trygderettigheter som følge av fast ansettelse, intet ansvar 

for selve driften av senteret, og dermed mindre økonomisk risiko og mindre administrativt 

arbeid. Legen slipper også utgiften med å kjøpe seg inn i en praksis. Ulempen for legen er at 

lønnen er noe lavere enn det man tjener som selvstendig næringsdrivende lege. For 

kommunen vil fast ansatte leger være lettere tilgjengelig for kommunen ved eventuelle behov 

for ekstraordinære tjenester, som for eksempel legetilbud til personer som oppholder seg i 

kommunen uten lovlig opphold. Legene kan også fungere som rådgiver inn mot kommunens 

utvikling av tilbud til ulike grupper. Man må derimot anta at fastlønnede fastleger håndterer 

færre pasienter og har færre konsultasjoner enn leger som er selvstendig næringsdrivende. En 

fastleges ansvar for sine listepasienter er det samme, uansett om legen er fast ansatt eller 

selvstendig næringsdrivende.  

 

7.4.3 ”Fee for service”, men hvor kommunen får per capita-tilskuddet og drifter 

legesenteret 

Dette er en modell som innehar elementer fra begge de andre modellene. Her vil kommunen 

kunne ha styringen over legekontoret og utvikle tverrfaglige modeller for å sikre bedre 

koordinerte helsetilbud til innbyggerne. Kommunen kan bestemme lokalisering og 

sammensetning av personale. Kommunen vil stille med lokaler, utstyr, hjelpepersonell og 

administrasjon av legesenteret. Både innbyggerne, kommunen og legene er tjent med at 

legene bruker sin tid til det de kan best, å behandle pasienter og samarbeide med andre 

faggrupper, i stedet for å være dataansvarlig, personalansvarlig, vaktmester og ordne med 

husleiekontrakter. Per capita-tilskuddet vil ikke dekke utgiftene til lokaler, utstyr og drift fullt 

ut, men det er naturlig at legene betaler en sum i leie som dekker utgiftene til drift slik at 

kommunen ikke går med underskudd. Legene beholder det de tjener av egenandeler og 

refusjoner fra HELFO. Dette vil i praksis være tilnærmet likt dagens situasjon når det gjelder 

driftsutgifter for legene, og det er en god ordning der kommunen kan ha større mulighet til å 

utvikle gode helsetjenester, og legene fokuserer på det medisinske arbeidet. 

 

Det er blitt oppfattet som en styrke at vi i Norge opprettholder alternative måter å finansiere 

fastlegetjenesten på, slik at flere modeller får utvikle seg parallelt. Da alle 

finansieringsordninger har svake og sterke sider og muligheter for uheldige vridningseffekter, 

bør det være partssammensatte dynamiske prosesser i det videre arbeidet med å utvikle 

ordningene.  

Tiltak: 

 I inneværende planperiode igangsetter Bærum kommune et prosjekt med 

fastlønnede leger tilknyttet et lokalmedisinsk senter/helsehus på Dønski. Det 

vurderes også å opprette et tilsvarende prøveprosjekt, lokalisert til Fornebu. 

Prosjektet organiseres etter punkt 7.4.2 – fastlønnede leger. 
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7.5 Større enheter og faglig samlokalisering 

Det er per mars 2013, 35 legesentre med fastleger i Bærum, inkludert ti solopraksiser. 

Kommunen vil stimulere til etablering av større enheter. Et legesenter med flere leger gir et 

faglig fellesskap hvor man utveksler erfaringer og kan be om råd og innspill i det daglige 

arbeidet. Et slikt fellesskap bidrar dermed til å øke kvaliteten på tjenesten. Leger ved større 

enheter kan også lettere dekke opp for hverandre ved sykdom, permisjoner og ferier. Bærum 

kommune ser positivt på at mindre enheter ønsker å slå seg sammen til større legesentra. 

Kommunen og samarbeidsutvalget ønsker at eksisterende solopraksiser kan tilbys opprettelse 

av ny hjemmel i deres lokaler dersom det er plass til det og interesse for det.  

7.5.1 Tverrfaglige sentra  

I Norge er primærhelsetjenesten i stor grad organisert som faglige siloer som ikke 

kommuniserer med hverandre. Kommunikasjonen på tvers mellom kommunale helsetjenester 

er mangelfull. Følgelig lider ofte både koordinering, kvalitet og kontinuitet. 

Primærhelsetjenesten i England for eksempel, har organisert tjenestene mer rundt pasientene 

enn rundt profesjonene. Bærum kommune vil se på muligheten for å opprette større 

helsesentre med flere yrkesgrupper som kunne utfylle hverandre og gi et tilgjengelig, 

omfattende og koordinert behandlingstilbud med kontinuitet over tid.  

 

 

7.6 Kommunale deltidsstillinger  

Rutinene for rekruttering av fastleger til kommunale deltidsstillinger skal revideres. 

Kommunen igangsetter en gjennomgang av ordningen i nært samarbeid med fastlegenes 

representanter i samarbeidsutvalget. System for kunngjøring av ledige stillinger skal 

implementeres. Forslag om fem års rullering av stillingene mellom fastlegene vil bli utredet.  

 

Tiltak: 

 Ved oppsigelse av eksisterende solopraksiser vil kommunen og 

samarbeidsutvalget oppfordre ny hjemmelshaver til å flytte hjemmelen til en 

flerlegepraksis.  

 Kommunen og samarbeidsutvalget skal i størst mulig grad bidra til å 

forebygge at solopraksiser opprettes. 

 Kommunen og samarbeidsutvalget skal i størst mulig grad tilrettelegge og 

bistå i samarbeid med angjeldende lege når vedkommende ønsker å flytte til 

flerlegesenter/gruppepraksis. 

 I inneværende planperiode igangsetter Bærum kommune et prosjekt med 

fastlønnede leger tilknyttet et lokalmedisinsk senter. Legene plasseres sammen 

i et tverrfaglig miljø med andre tilbydere av kommunale helsetjenester.  

 

Tiltak:  

 Revidere rutinene for rekruttering av fastlegene til kommunale 

deltidsstillinger.  
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7.7 Plassering av turnuslegene 

Kommunen har et mål om likebehandling av fastlegene. Dersom det er flere legekontor som 

kunne tenke seg turnuslege, vil kommunen møte dette ønsket ved å etablere en rettferdig 

ordning for plassering av turnuslegene. Kommunen ser for seg en rullerende ordning hvor 

turnuslegene plasseres ved et legekontor for en periode på fem år. Kommunen ser at det er 

viktig med forutsigbarhet og tid til planlegging, for eksempel i forhold til bemanning, 

listelengde og kontorplass, og anser at fem års rullering vil ivareta dette. Det påpekes at alle 

legekontor kan søke om å få tildelt turnuslege, også de som allerede har turnuslege. 

Kommunen vil kunne stille krav til legekontoret som får turnuslege, for eksempel at det er en 

flerlegepraksis. Kommunen vil starte et prosjekt som tar for seg organiseringen av den 

rullerende ordningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak:  

 Kommunen etablerer en ordning hvor fordeling av turnusleger rulleres. 
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7.8 Kvalitetsutvikling  

Etter at fastlegeforskriften trådte i kraft 01.01.2013, har kommunene et større ansvar for 

kvaliteten i fastlegetjenesten. Dette betyr at kvalitetsforbedringsarbeidet må intensiveres, 

systematiseres og styrkes. Bærum kommune planlegger følgende tiltak i forbindelse med 

dette:   

 

 

7.9  Ivaretakelse av ”øyeblikkelig hjelp”- plikten 

Det er et økende antall konsultasjoner på legevakten, og det er et mål at flere av ”øyeblikkelig 

hjelp”-konsultasjonene skal gjennomføres av fastlegene. Plan for legevakten vil gå nærmere 

inn i denne problemstillingen. Kommunen ønsker å se på hvordan fastlegene organiserer 

”øyeblikkelig hjelp”-timene sine. Dersom det viser seg at de har manglende kapasitet til å 

ivareta ”øyeblikkelig hjelp”-plikten, vil det være et argument for å øke antall fastleger.  

 

 

 

 

Tiltak: 

 Alle legekontor mottar praksisbesøk av Folkehelsekontoret minimum hvert 5. 

år. Formålet er å få oversikt over fastlegetilbudet til innbyggerne i kommunen, 

og å få tilbakemeldinger fra fastlegene angående drift, arbeidsbelastning og 

kommunikasjon mellom legene og kommunen. I forbindelse med besøket 

ønsker kommunen at fastlegene svarer på et spørreskjema.    

 Det nedsettes et kvalitetsutvalg som skal bestå av representanter fra 

kommunen og fastlegene. Utvalget skal jobbe med gjennomføringen av 

kvalitetstiltak.   

 Brukerundersøkelser tilbys i regi av kommunen på alle legekontorene i 

Bærum.  

 Kommunen utvikler en nettside til bruk for fastlegene hvor det skal være en 

oversikt over kommunens tilbud og andre verktøy som skal lette og 

kvalitetsforbedre arbeidet til fastlegene.   

 Kommunen ønsker at alle fastlegene er spesialister i allmennmedisin eller i 

spesialistutdanning. Dette vektlegges ved tildeling av hjemler.  

 Kommunen vil legge til rette for at legene får tatt nødvendige kurs og andre 

utdanningsaktiviteter. I den forbindelse vil kommunen utrede mulighetene for 

tiltak som letter fastlegenes fravær fra praksis. 

 Kommunen vil oppfordre fastlegene til å ta i bruk NOKLUS diabetesskjema, 

og ønsker en dialog med fastlegene om bruken av data.  

 

Tiltak: 

 Kommunen vil se nærmere på hvordan fastlegene organiserer ”øyeblikkelig 

hjelp”-timene sine.  
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7.10  Kommunikasjon og samarbeid 

Kommunen vil styrke samarbeidet mellom fastlegene og den øvrige kommunale 

helsetjenesten. Fastlegene er den gruppen som møter pasienten og ser behov og endringer i 

helsetilstanden som igjen kan generere nye behov for kommunale tilbud. I dag er det én 

fastlege som har en 20 % stilling ved kommunens Tildelingskontor. Utover dette er det få 

formaliserte kontaktpunkter mellom fastlegene og kommunen for utvikling av det kommunale 

tjenestetilbudet. Kommunen vil styrke fastlegenes rolle inn i kommunens arbeid med 

helsetjenestene. 

 

Det er et stort behov for å informere kommunens fastleger om hvilket tilbud som til enhver tid 

finnes i kommunen. Det finnes i dag ingen helhetlig oversikt over kommunens helsetilbud. 

Folkehelsekontoret etablerte i slutten av 2011 et nyhetsbrev til fastlegene med formål å 

informere legene om hva som skjer i kommunen. Tilbakemeldingene på nyhetsbrevet er 

positive og ordningen videreføres. Videre er det startet opp et prosjekt som skal utvikle en 

egen nettside for kommunens fastleger, hvor man kan få oversikt over de ulike tilbudene i 

kommunen. 

 

7.11  Folkehelsearbeid i fastlegetjenesten 

I følge fastlegeforskriftens § 20, skal fastlegen tilby forebyggende tiltak overfor personer der 

det avdekkes betydelig risiko for utvikling av sykdom eller funksjonssvikt, eller forverring av 

etablert sykdom eller funksjonssvikt. Befolkningen har stor tiltro til fastlegene og de her 

dermed et stort potensial for å få pasienter til å legge om usunn livsstil. Mange pasienter 

treffer legen sin jevnlig, og det utvikles et tillitsfullt lege-pasientforhold. I en slik relasjon 

skapes det ”gylne øyeblikk” der legen kan gi råd, kunnskap og veiledning om levevaner som 

kan bidra til å redusere plager og risiko for alvorlig sykdom. Kommunens Frisklivssentral har 

gode tilbud til grupper som har risiko for utvikling av sykdom eller funksjonssvikt. Fastlegene 

oppfordres til å henvise til denne.  

 

Tilgjengelighet og tid er avgjørende for gode pasientmøter og god forebygging. En 

forutsetning for at fastlegene kan bidra aktivt i det forebyggende og helsefremmende arbeidet, 

er at helsetjenesten bygges ut med flere fastleger. Kommunen vil vektlegge dette i 

beregningen av behovet for nye fastlegehjemler i Bærum kommune.  

 

Legeforeningen peker på at samlokalisering av fastlegepraksiser i større flerlegepraksiser vil 

gi økt tilgjengelighet til fastlegetjenester. Større legepraksiser gir også rom for å inkludere 

annet helsepersonell som kan utføre forebyggingsoppgaver med veiledning fra fastlegen. 

Sykepleiere og psykologer kunne for eksempel gi kurs i forbindelse med vektreduksjon og 

røykeslutt, og gi oppfølging av personer med kronisk sykdom som KOLS og diabetes. 

 

Tiltak:  

 Kommunen viderefører ordningen med nyhetsskriv til kommunens 

fastleger 

 

 Kommunen oppretter en egen nettside for fastlegene, hvor man legger ut 

informasjon om kommunens tilbud av helsetjenester og andre nyttige 

verktøy for fastlegene. 
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I følge lov om folkehelsearbeid § 5 skal kommunen ha nødvendig oversikt over 

helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. 

Oversikten over helseutfordringene i kommunen, vil danne grunnlag for folkehelsearbeid og 

forebyggende tjenester. I følge fastlegeforskriftens § 29, krav til rapportering, skal fastlegen 

avgi nødvendige data til myndighetene, herunder kommunen. Bestemmelsen trer ikke i kraft 

før nødvendige forutsetninger for uttrekk av data er tilstede. I tillegg til god helsestatistikk er 

det avgjørende at oversikten også bygger på erfaringer i helsetjenesten lokalt, også 

erfaringene til fastlegene. I § 30 i fastlegeforskriften om fastlegeavtalen presiseres det at 

kommunen bør bruke fastlegeavtalen for å oppnå enighet om hvordan fastlegen på best mulig 

måte kan bidra i kommunens folkehelsearbeid. Kommunen ønsker å fremme avtalefesting av 

fastlegenes ansvar i folkehelsearbeidet i de individuelle avtalene gjennom samarbeidsutvalget.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak: 

 Kommunen vil oppfordre fastlegene til økt bruk av kommunens forebyggende 

tilbud. 

 Kommunen vil satse på flerlegepraksiser og tverrfaglige sentra i framtidig 

organisering av fastlegetjenesten. 

 Kommunen vil implementere rapportering av data fra fastlegene og benytte 

indikatorer utviklet i ASSS-samarbeidet. 

 Kommunen vil gjennom samarbeidsutvalget avtalefeste fastlegens ansvar i 

folkehelsearbeidet i individuell avtale.  
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