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Høringsuttalelse – Utkast til revidert forskrift om  fastlegeordningen i 
kommunene: 
 
Hvor mange nye fastleger trengs for de foreslåtte o ppgavene? 
 
Undertegnede Steinar Hunskår og Hogne Sandvik sender hermed høringsuttalelse med vekt på hvor 
mange fastleger som trengs for de foreslåtte nye oppgavene, den medisinske utvikling generelt, for 
at den gjennomsnittlige arbeidstiden ikke skal øke. Steinar Hunskår er fastlege i Lindås, 
forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og professor i allmennmedisin 
ved Universitetet i Bergen. Hogne Sandvik er fastlege i Bergen, dr.med. og forsker ved Nasjonalt 
kompetansesenter for legevaktmedisin. 
 
Manglende konsekvensutredning 

I «Utredningsinstruksen» angis at: 
Formålet med instruksen er å sikre god forberedelse av og styring med offentlige reformer, 

regelendringer og andre tiltak. Instruksen skal sikre at den instans som har ansvaret for 

saken, utreder alle relevante og vesentlige konsekvenser, og at berørte instanser og 

offentligheten trekkes inn i beslutningsprosessen før beslutning fattes. 

 
Det foreliggende høringsnotatet mangler konsekvensutredning når det gjelder behovet for nye 
fastleger. Man har ikke utredet de ressursmessige konsekvensene av forslaget totalt eller for 
enkeltdelene. Det er åpenbart at så mange nye pålegg vil kreve økt arbeidstid, reduserte listelengder 
og flere fastleger eller en kombinasjon av disse elementene. 
 
Norm for listestørrelse og hvem som fastsetter legens listestørrelse 

Det er etter vår mening urealistisk, ikke ønskelig og kvalitetsmessig tvilsomt å opprettholde et tall på 
1500 som fulltidsliste i 2012, sammenlignet med 2001. Det er her behov for en grundig utredning 
basert på endringer siden 2001. Vi gir en rekke innspill i avsnittene nedenfor. 
 
Vi mener dessuten at fastlegeordningens dynamikk og tilpassing til den enkelte fastlege og dennes 
pasientliste kun ivaretas ved at det er fastlegen selv som bestemmer listestørrelsen, inkludert har 
retten til å redusere listen. Dette er etter vårt syn et kjernespørsmål ved måten fastlegeordningen er 
organisert på, og den eneste reguleringsmekanismen som i praksis kan tilpasse den enkelte legen til 
de faglige krav som ligger i den enkelte liste og de andre arbeidsoppgaver legen skal utføre for 
kommunen eller staten innenfor en normalarbeidstid. 
 
Utviklingen siden 2001 

Allerede i 2005 ble det hevdet at vi trenger vesentlig flere fastleger (1). Da helseminister Bjarne 
Håkon Hanssen lanserte samhandlingsreformen, mente han det var nødvendig å øke antall fastleger 
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med 50 % (2). Samhandlingsreformen er innført, men høringsnotatet synes å ha glemt forutsetningen 
om flere fastleger. 
 
Da fastlegeordningen ble innført i 2001, ble det satt en norm på listelengden, som har vært gjeldende 
til i dag: En fulltids fastlege tilsvarte en liste på 1 500 personer, eller 300 per kurative dag. 
Gjennomsnittlig listelengde ved oppstart av fastlegeordningen var 1 175, mot 1 164 nå, altså praktisk 
talt ingen endring fra oppstart. Hele veksten i antall fastleger har gått med til å dekke opp for 
befolkningsveksten. Ordningen har med nåværende mekanismer for listeregulering og nye 
fastlegehjemler ikke klart å øke den reelle kapasiteten i ordningen eller å tilpasse seg den medisinske 
utviklingen samt økte krav til fastlegene det siste tiåret. 

 
Fastlegeordningen må vokse raskere enn befolkningen 

Det har skjedd en betydelig medisinsk-faglig utvikling i de 10-11 årene som har gått siden 
fastlegeordningen ble innført, med krav om mer helsehjelp for flere pasientgrupper. Nye 
handlingsprogrammer er innført, først og fremst for å ta hånd om store pasientgrupper med kroniske 
lidelser. Forslaget til ny fastlegeforskrift pålegger fastlegene å følge nasjonale faglige retningslinjer 
der slike finnes. Utfordringen i dette kan illustreres ved at man i USA har beregnet at dersom 
allmennlegene skulle følge gjeldende retningslinjer for 10 vanlige kroniske tilstander, ville dette 
beslaglegge hele arbeidstiden til disse legene (3). Dersom retningslinjene fra den europeiske 
hypertensjonsforeningen i 2007 skulle anvendes fullt ut på befolkningen i Nord-Trøndelag, ville det 
kreve så mange konsultasjoner at hele kapasiteten i fastlegeordningen i fylket ville vært for liten til 
denne tilstanden alene (4)! 

De siste ti årene har tallet på leger i somatiske sykehus økt med 3 % hvert år, mens antall fastleger 
har økt med 1,5 %. En årlig vekst på 1,5 % dekker bare økt behov som følge av befolkningsveksten, 
mens den resterende veksten i sykehus dels har kommet pga. redusert arbeidstid, dels pga. den 
medisinsk-faglige utviklingen. Dersom veksten i fastlegeordningen hadde vært like stor som i 
sykehussektoren, skulle det i dag ha vært nesten 5 000 fastleger, i stedet for de 4 300 som vi nå har. 
 

En person på liste = en arbeidstime 

I 2008 arbeidet en gjennomsnittsfastlege 46,4 timer per uke (5). Av dette var 32,3 timer 
pasientarbeid. Ca. 5 timer av dette er kommunale bistillinger, slik at arbeid med listepasienter 
utgjorde 27,2 timer. Gjennomsnittlig listelengde i denne studien var 1 236. Dette betyr at en person 
på liste genererer nokså nøyaktig en arbeidstime per år. Med dette som utgangspunkt kan vi beregne 
hvor mye en gjennomsnittsliste bør reduseres for å holde arbeidsmengden konstant, ved å beregne 
hvor mange ekstra arbeidstimer som følger av forslaget til ny fastlegeforskrift. 

 
Flere dialogmøter 

Allerede før forslaget til fastlegeforskrift ble det innført et pålegg om obligatoriske dialogmøter for 
sykmeldte. Takstbruken viser at fastleger i 2010 deltok i ca. 18 000 dialogmøter, hvorav 1/3 varte 
over en time. Total tidsbruk var ca. 5 timer i løpet av året. Om en tar utgangspunkt i antall 
sykmeldingstilfeller som varer over 8 og 26 uker, og antar at fastlegene skal delta i alle dialogmøte 1 
og halvparten av dialogmøte 2, vil medgått arbeidstid øke til 12 timer. Differansen, 7 arbeidstimer, 
bør føre til at fastlegen reduserer sin liste med 7 personer. 

 
Flere møter og hjemmebesøk, vikarplikt 

Fastlegen deltar i ca. 30 tverrfaglige møter per år, hvorav 25 % varer over en halv time (6). Dette 
betyr at fastlegen bruker ca. 20 timer på slike møter per år. Forskriften tar til orde for en vesentlig 
økning i slike møter. Om vi sier at 50 % økning er ønskelig, vil fastlegens arbeidstid øke med 10 timer, 
og fastlegen bør derfor redusere sin liste med ytterligere 10 personer. 

I 2010 gjennomførte fastlegene ca. 86 000 sykebesøk, hvorav halvparten med tidstakst, og ca. 
65 000 reisetillegg Dette tilsier at en kan regne at fastlegen bruker ca. 20 timer på dette arbeidet. 
Forskriften tar til orde for en vesentlig økning i bruk av hjemmebesøk. Om vi igjen sier at 50 % økning 
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er ønskelig, vil fastlegens arbeidstid øke med 10 timer, og fastlegen bør redusere sin liste med 
ytterligere 10 personer.  

Forskriftsforslaget innebærer også vikarplikt for fastlegene. I slutten av februar 2012 var det 33 
ledige hjemler som ikke var besatt med vikar, med totalt 38 400 personer på liste uten fastlege. 
Fordelt på 4 300 fastleger blir dette 9 personer som bør gå til fratrekk i en gjennomsnittsliste. 

 
Økt tilgjengelighet 

Forskriften krever økt tilgjengelighet på telefon og kortere ventetid på time, samt at alle fastleger 
skal holde av ØH-timer til bruk for legevakten. Dette vil kreve mer «luft» i timebøkene, anslagsvis 1-2 
ØH-timer per dag. En gjennomsnitts fastlege har ca. 2 840 konsultasjoner per år. Hvis en regner at 
fastlegen har 20 konsultasjoner per dag, har han 142 kurative dager per år. Hvis ØH-kapasiteten skal 
økes med 25 minutter per kurative dag, øker arbeidstiden med 59 timer per år. Det betyr at fastlegen 
bør redusere sin liste med ytterligere 59 personer.  

 
Legevakt 

Den største faktoren i regnestykket er legevakt. Fastlegene utfører nå knapt 40 % av alt 
legevaktarbeidet (7). Vi tar utgangspunkt i et regnestykke hvor fastlegene skal ta fullt ansvar for 
legevaktarbeidet, utenom det som utføres av turnuslegene, og at denne økte vaktplikten ikke skal 
medføre økt totalarbeidstid. 

Det er ca. 275 leger på vakt samtidig i Norge (8). En vaktuke utgjør 128 timer. Totalt blir dette 1,8 
millioner vakttimer per år. Men ikke alt dette er aktivt arbeid. Per år er det 1 330 000 konsultasjoner 
(20 min), 72 000 sykebesøk (1 time) og 330 000 telefonkontakter (5 min). Dette blir til sammen knapt 
600 000 timer aktivt arbeid. Det gjenstår 1,2 millioner timer beredskap og omregnet med en faktor 
1:5 blir dette 240 000 arbeidstimer.  

Sum vaktarbeid er altså ca. 840 000 timer. Turnuslegene utfører ca. 12 % av dette arbeidet (9), i 
alt ca. 100 000 timer. Fastlegene utfører i dag ca. 315 000 timer (7) og må øke sitt vaktarbeid med 
425 000 timer. Fordelt på 4 300 fastleger blir dette 99 timer per fastlege, og listen bør derfor 
reduseres med 99 personer.  

 
Andre krav og pålegg 

Forslaget til fastlegeforskrift inneholder mange andre nye krav og pålegg hvor det er vanskeligere å 
beregne konsekvensene: 

• Årlige brukerundersøkelser 
• Gjennomsøke kartoteket på jakt etter underforbrukere, kalle inn og følge opp disse 
• Følge opp tjenester som gis av kommune og spesialisthelsetjeneste 
• Utarbeide skriftlig pasientinformasjon på ulike språk 
• Rapporter og møter med kommunen 
• Utføre enda mer individrettet forebyggende arbeid 

Et forsiktig anslag er at alt dette utgjør 75 timer per år, noe som bør medføre ytterligere 
listereduksjon med 75 personer.  
 

Veiledning, undervisning og forskning 

Så langt har vi kommet til at gjennomsnittlisten bør reduseres med totalt 269 personer. Det er nå ca. 
4 300 fastleger, med gjennomsnittlig listelengde 1 164. Hvis gjennomsnittslistelengden skal reduseres 
til 895, er det behov for 5 587 fastleger.  

Alle disse nye fastlegene trenger veiledning, og det må gis av de etablerte fastlegene. Det er 
foreslått et 4-årig utdanningsprogram med veiledning 3 timer per uke og 500 nye kandidater per år 
(10). Total årlig tidsbruk for veiledning blir 66 000 timer det første året, 264 000 timer etter fire år. 
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Dette utgjør 15 timer per fastlege det første året, 61 timer etter fire år. Dette bør føre til at 
gjennomsnittslisten reduseres med 15 personer per år de kommende 4 årene. 

Det er også et uttalt mål at fastlegene skal forske og undervise mer. Om ytterligere 50 fastleger 
skal bruke halvparten av tiden på dette, utgjør dette 25 lister à 1 164 listepersoner, per fastlege 7 

personer. Totalt må gjennomsnittslisten reduseres med ytterligere 22 personer, dvs. til 873. 
 

Antall fastleger må økes med en tredel  på bakgrunn av forskriftsforslagene 

Ved innføring av fastlegeordningen var gjennomsnittlig listelengde 1 175. Dette tallet bør altså 
reduseres til 873, en reduksjon på 25 %. Med en slik listelengde vil det være behov for 5 727 fastleger 
i Norge, en økning på over 1400 eller 33 % fra dagens tall. 
 
Normen for listelengde som gis i forskrift må reduseres tilsvarende gjennomsnittlig listelengde, fra 
1 500 til 1 115 (223 per kurative dag). En slik reduksjon vil gi gjennomsnittsfastlegen samme mulighet 
for pasientarbeid etter forslaget til ny fastlegeforskrift som nå. 
 
Den medisinske utvikling det siste tiåret kommer i tillegg 
Innledningsvis kommenterte vi at fastlegeantallet ikke har holdt følge med antall leger i sykehusene. 
Den allmenne medisinske utvikling det siste tiåret har opplagt medført økte medisinske behov og 
tjenester fra fastlegenes side. Det er vanskelig å beregne dette behovet. En rent lineær sammenheng 
mellom fastleger og sykehusleger antyder et gap på 700 fastleger. Det er bemerkelsesverdig at Norge 
med sin satsing på fastlegeordningen det siste tiåret har sakket merkbart akterut i andelen 
primærleger i forhold til sykehusleger, sammenlignet med en rekke andre land. Dette gapet bør 
tettes uavhengig av innholdet i den endelige forskriften. 
 
Forslag til endring av § 37 om listelengde 

Departementet foreslår at kommunen fortsatt skal kunne pålegge en fulltids fastlege 1 500 
listepersoner. Men listesammensetningen varierer, og det er bare fastlegen selv som vet hvilken 
listelengde som gir en overkommelig arbeidsmengde. Det er ikke dokumentert at listelengden er av 
avgjørende betydning for deltakelse i offentlige oppgaver, for ventetid, servicegrad eller 
listepasientenes bruk av legevakt. Det er etter vår mening helt avgjørende at fastlegene gis anledning 
til å kontrollere sin egen arbeidsmengde utfra egne og pasientenes behov på den enkelte listen. 
 
Vi foreslår derfor følgende endring i § 37 Listelengde: 

Fastlegen skal ikke ha flere enn 2500 eller færre enn 500 personer på sin liste. Det kan inngås 
individuelle avtaler om kortere lister. 
 
Fastlegen bestemmer antall listeinnbyggere vedkommende ønsker på fastlegelisten og hvilket 

praksisomfang (fulltids- eller deltidspraksis) som drives, og gir melding til kommunen om dette. 

 
En liste anses lukket når antall innbyggere på listen er nådd det listetak som er avtalt mellom 
kommunen og fastlegen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Steinar Hunskår og Hogne Sandvik 
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