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Vedtak i kommunestyret i mars 2021

1. Kommunestyret pålegger rådmannen å gjøre en 
konsekvensutredning – herunder kostnadsberegning –
av å oppbemanne legevakten med fast ansatte leger 
også på kveldstid, slik at fastlegenes vaktplikt 
opphører. <..>

2. Kommunestyret pålegger rådmannen å gjøre en 
konsekvensutredning – herunder kostnadsberegning –
av å innføre en kommunal sykelønnsordning, der 
selvstendig næringsdrivende fastleger gis en 
økonomisk kompensasjon som erstatter deler av 
inntektstapet ved fravær knyttet til syke barn eller 
egen sykdom (første 16 dager) <..>. 

3. Kommunestyret anmoder om at rådmannen i samråd 
med LSU evt. finner andre tiltak som kan være av stor 
betydning innenfor en realistisk kostnadsramme.<..>

Konsekvensutredningene skal være ferdig, slik at det evt. 
kan fattes vedtak senest innen 1. tertial i juni 2021.



Dialogmøte mellom politikerne og kommunens 
allmennleger, inkludert fastleger, 8. april
Fastlegene forteller i dialogmøtet at de er glad i jobben sin og i utgangspunktet synes det er 
verdens beste jobb med mange gode pasientmøter. Fastlegene ser hele mennesket, er viktig for 
gode pasientforløp og de har en viktig portvokterfunksjon inn mot spesialisthelsetjenesten og 
andre kostnadskrevende helsetjenester. 

MEN: 

• Det er en krise i fastlegeordningen både nasjonalt og i Drammen kommune. Krisen rammer  
ikke bare for fastlegene, men først og fremst for innbyggerne

• Fastlegeordningen fungerte i utgangspunktet utmerket, men det har vært en gradvis utvikling 
der fastlegene får stadig lenge og tyngre arbeidsuker

• Krisen skyldes endringen i norsk helsevesen de siste årene med forskyvning av oppgaver fra 
spesialisthelsetjenesten til fastlegene 

• Det er nesten ingen ledige listeplasser hos fastleger i Drammen kommune, slik at pasienter 
vanskelig kan bytte fastlege og fastleger som ønsker å redusere listene sine får ikke gjort dette.

Kommentar fra 
administrasjonen:
Fastlegedekning per 1. april 
2021: 
• Det er totalt 82 

fastlegehjemler i Drammen
• 4 122 innbyggere står på 

venteliste hos fastlege i 
Drammen. 

• Dette tilsvarer en reell 
dekningsgrad på 99%

• Anbefalt dekningsgrad er 
105% 

• Det er raskt behov for flere 
fastlegehjemler i 
kommunen. 



Konsekvensutredning av å fjerne vaktplikt 
på legevakt

• Det må ansettes 13 legevaktsleger i 
full stilling for å fjerne fastlegenes 
vaktplikt ved Legevakten.

• Kostnad pr. år er ca. 4 millioner
• (lønn 16 millioner,- fratrukket 

takstinntjening beregnet til 12 
millioner) 



Konsekvensutredning av å fjerne vaktplikt på 
legevakt

• Bemanning av legevakten med kun fast ansatte legevaktsleger vil kunne gi et mer stabilt fag- og arbeidsmiljø, 
noe som vil påvirke kvalitet og trivsel ved legevakten i positiv retning.

• Dersom vi får stabil ansettelse i disse stillingene, vil tiltaket også kunne øke mulighetene for at fastlegers 
vaktplikt opphører. 

• Ulempene med dette forslaget er rekrutteringsutfordringene som legevakten allerede opplever for fast 
ansatte daglegestillinger ved legevakten. Det er ønskelig at legevaktarbeidet i minst mulig grad skal preges av 
vikarer eller leger, som ikke har kjennskap til det lokale allmennmedisinske arbeidet. Dette gjelder i hele 
legevaktens virketid. 

• Disse stillingene vil konkurrere med ledige fastlegehjemler

• Det er også utfordringer knyttet til hvilket lønnsnivå legevakten må tilby for å få leger ansatt. Med attraktiv 
lønn vil det være mulig å ansette mange erfarne og dyktige leger. I rekruttering til daglegestillinger har vi 
gjentatte erfaringer med at leger takker nei til tilbudt stilling fordi tilbudt lønn oppleves for lav. 

• Det er stor sannsynlighet for at faste stillinger ved legevakten vil medføre store rekrutteringsutfordringer til 
disse stillingene, dermed økt legemangel i legevakten og fare for økt beordring av leger til vakante vakter.



Konsekvensutredning 
kommunal sykelønnsordning for fastleger

Økonomiske 
konsekvenser ved 
innføring av 
sykelønnsrefusjon
er utregnet til inntil 
6,4 mill pr. år



Konsekvensutredning kommunal sykelønnsordning 
for fastleger

• reduserer økonomisk utrygghet for fastleger

• vurderes å kunne ha positiv effekt på rekruttering av fastleger, særlig unge leger i 
etableringsfasen.

• Tiltaket kan også virke stabiliserende på nåværende fastlegekorps, og samlet sett redusere risiko 
for fastlegemangel i Drammen kommune.

• Men fastleger som jobber som selvstendig næringsdrivende har betydelig lavere sykefravær enn 
fast ansatte leger. En del av årsaken til dette er sannsynligvis stort økonomisk tap ved sykefravær 
med løpende utgifter og tap av inntekter. Et tiltak som gir økonomisk kompensasjon ved fravær vil 
erfaringsmessig medføre noe økt sykefravær. Som følge av dette kan det bli periodevis økt 
belastning på gjenværende fastleger da de må ivareta øyeblikkelig hjelp hos den syke legens 
pasienter ved kollegial fraværsdekning.

• Bryter med grunnleggende prinsipper i forhold til selvstendig næringsdrift. Dette kan medføre 
uklare ansvarsforhold.

• Kan være krevende for samarbeid nasjonalt, mellom kommuner og andre tjenster med slik drift



Status vurdering av andre tiltak-
ALIS- /introduksjonsstillinger 
Flere steder i landet er det statlig finansierte ALIS-prosjekter der leger i spesialisering i allmennmedisin (ALIS-
leger) ansettes i kommunale utdanningsstillinger.

Det er definert utdanningsløp med arbeid ulike steder i kommunen for å få gjennomført sin spesialistutdanning 
i allmennmedisin .

I den nasjonale handlingsplan for allmennlegetjenester*, fra mai 2020, ble begrepet introduksjonsavtaler 
innført

• Ifølge HOD vil tilskuddsmidler til introduksjonsavtaler kunne være aktuelt fra 2022

• Legen med introduksjonsavtale kan under veiledning jobbe på et fastlegesenter, for eksempel som 
kommunalt ansatt lege, parallelt med fastlegen som har fastlegehjemmelen og dermed listeansvaret. 

• Introduksjonsavtaler vil gi nyutdannede leger mulighet til å få erfaring med fastlegearbeid uten å måtte 
investere i egen praksis som næringsdrivende

• Vil kunne avlaste de etablerte fastlegene ved legekontoret som har en lege med introduksjonsavtale hos seg

Drammen kommune kan velge å starte opp med en slik ordning, i dialog med fastlegene, uten å vente på at 
nasjonale tilskuddsmidler skal bli søkbare. 

* Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024; 
Attraktiv, kvalitetssikker og teambasert - regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-allmennlegetjenesten/id2701926/


Status vurdering av andre tiltak -
Kommunalt fastlegekontor

• Kommunalt fastlegekontor gir økt antall fastleger, bedre mulighetene for 
rekruttering av godt kvalifiserte leger som er opptatt av økonomisk og sosial 
trygghet. 

• Kontoret vil kunne tilby tjenester til innbyggere uten fastlege i kommunen 
(studenter, personer uten person-nummer mv.) 
• Legevakten kan rendyrke sitt oppdrag med å ivareta øyeblikkelig hjelp.

• Et kommunalt legekontor vil også kunne bidra bevisst i det allmennfaglige miljøet i 
kommunen; og avlaste øvrige fastleger med pasientgrupper som krever ekstra tiltak 
i form av sikkerhet og med omfattende samarbeid med øvrige kommunale tjenester 

Estimert netto årlig kostnad: 1.500.000 for et kontor med to fastleger.  I tillegg 
kommer engangsutgifter mht investering til ombygging av lokalene og til utstyr til 
praksisen. 



Status vurdering av andre tiltak –
Medisinsk fagligansvarlig lege på legevakten

• Fordeling med 50 % administrasjon 
inklusiv undervisning av 
legevaktsleger/fastleger i legevakt 
samt 50 % operativ 
legevaktslegejobb.

• Kostnad ca. 950.000 (lønn +sosiale 
kostnader og fratrukket inntekter fra 
takster)



Status vurdering av andre tiltak - Dekke kurs og 
praksiskompensasjon i spesialistutdanning

Ca. kostnader:

• For en lege: 49 000 – 98 000 pr. år 

• For de 23 fastlegene som ikke er ferdige 
spesialister: 1,1 – 2,2 millioner kroner pr. 
år 

• Totalt alle fastlegene i kommunen: 4-8 
millioner kroner pr. år. 

Fastlegene må alle gjennomgå spesialistutdanning i allmennmedisin. Dette tar minimum 5 
år. Deretter gjennomfører obligatoriske resertifiseringsløp hvert 5. år. Dette utgjør i snitt 5 
kursdager pr halvår, totalt 10 kursdager pr år. 



Status vurdering av andre tiltak -
Kompensasjon for tilrettelegging for ny 
fastlegehjemmel ved eget kontor

• Kompensasjon til eksisterende fastlegekontor som legger til rette for ny 
fastlegehjemmel 

• Kr. 200 000 pr. hjemmel, inntil 5 hjemler pr. år til dekningen er 
tilfredsstillende

• Kommunen har tilbudt slik kompensasjon for inntil 3 hjemler fra 2020 uten at 
noen har ønsket å benytte seg av den så langt. En langsiktighet i tiltaket kan 
kanskje virke bedre.



Status vurdering av andre tiltak-Innføre 
systematisk kvalitetsarbeid fra kommunen-SKIL*

• Understøtter kommunens kvalitetsarbeid på 
fastlegekontorene i kommunen

• Øker sannsynligheten for at alle innbyggere 
mottar likeverdige gode primærhelsetjenester. 

• Gir faglig støtte til kommunens leger og avlaster 
legene ved at det er kommunalt initiativ. 

Samlet kostnad første år ved kvalitetspakke til 20 
av kommunens leger (frivillig påmelding): 70. 000 
kr. Prisen øker eller reduseres avhengig av antall 
fastleger som melder seg på tilbudet

*SKIL – Senter for Kvalitet i Legekontor – Kliniske 
emnekurs, kvalitetspakker og kurs (skilnet.no)

https://www.skilnet.no/


Status vurdering av andre tiltak – avslutte 
ekstra tilskudd til Fjell legesenter
• Fjell legesenter har fra 2001 hatt en avtale med kommunen om at fastlegene der får 

utbetalt ekstra basistilskudd det per pasient. Utgjør om lag 20% økning i basistilskudd. 

• Avtalen var begrunnet i at det da det var slik at det i området der Fjell legesenter ligger 
var en uttalt «tyngre» pasientgruppe enn i kommunen forøvrig.
• Dette har over årene endret seg 

• Kan fra 2019 bruke både ekstratakst for lang konsultasjon og takst for tolk samtidig, slik at man nå får kompensert 
for lange konsultasjoner med tolk.

• Kommunen bruker ca. 500 000,- kroner per år det på dette tiltaket. 

• Det har vært dialog mellom administrasjonen og legesenteret om at man vurderer å si opp 
den avtalen, legesenteret har ikke sagt seg enig i dette.

• Eiker legekontor hadde likelydende ordning, men det ble avsluttet ved inngangen til Nye 
Drammen.

• Det bør nå vurderes om disse pengene skal brukes på andre tiltak



Status vurdering av andre tiltak -
Tilbakekjøpsgaranti
Tiltak spilt inn fra fastlegene i dialogmøtet

• Innebærer at hvis en fastlege angrer etter å ha kjøpt en hjemmel vil kommunen 
kjøpe tilbake hjemmelen for eksempel for 95% av salgssum inntil 3 år etter kjøp

• En slik tilbakekjøpsgaranti er innført i noen få kommuner

Oppgjør mellom selger av en etablert fastlegehjemmel, kjøper av hjemmelen og 
økonomiske forhold ved drift av legesentrene vedkommer etter lovverket 
ikke kommunen.

Hvis kommunen skal kjøpe seg inn i og eie hjemler med pasientlister i ulike legesentre 
får kommunen en ny rolle som part i forhandlinger med nye leger og i driftspartnerskap 
med ulike fastleger på de aktuelle legesentrene. Dette gir formelle utfordringer og vil 
kreve mye administrasjon.



Spørsmål?


