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Tanja Vatnås (FRP) har stilt følgende spørsmål til hovedutvalgsleder for helse, sosial og omsorg Eivind 
Knudsen: 
 
Fastlegeordningen  
 
Nasjonalt ser vi en økende trend der det er vanskelig å rekruttere fastleger, det som tidligere var et 
problem i utkant Norge er nå også nådd de store byene.  
 
Spørsmål: 
 

1. Kommunelegen opplyser til DT at «Kommunen ønsker at det skal være flere fastleger med ledig 
kapasitet og jobber for å oppnå dette.» Hva konkret består dette arbeidet i? 

2. Etter kommunesammenslåingen vil kommunen få ca 1.200 ledige listeplasser. Vil kommunen til 
tross for denne kapasitets økningen i kommunen totalt kontinuere arbeidet med å øke 
kapasiteten i sentrale Drammen for å sikre at alle som ønsker det får fastlege i 
nærmiljøet/området? 

3. Av den nye kommunens fastleger er neste 20 av legene over 60 år, flere av disse er tett opp på 
70 år.  Har Drammen Kommune noen langsiktig strategi med tanke på dette? Hva innebærer 
eventuelt denne? 

4. Drammen kommune (nye) vil ikke ha ledig listeplass hos kvinnelige fastleger, jobbes det 
målrettet med å rekruttere kvinnelige fastleger og eventuelt hvordan? 

5. Fastlegene ønsker blant annet kompensasjon for tapt inntektsgrunnlag ved 
kurs/videreutdanning. Hva vil kostnaden bli for Drammen Kommune å sikre fastlegene inntil 7 
virkedager kompensasjon for nødvendig kurs/videreutdanning? 

 
Svar på spørsmål nr. 1 
Det arbeides konkret opp mot eksisterende fastlegekontor for å se på muligheten for å finne plass til 
flere fastleger i deres lokaler. Det er tre legesentre som har meldt sin interesse for å kunne ta imot nye 
fastleger, men da vil de ha et økonomisk tilskudd som engangssum for å tilrettelegge legesenteret for de 
nye legene. Det arbeides også med fastlegekontor i tilknytning til knutepunkt Strømsø.  
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Svar på spørsmål nr. 2 
Drammen kommune arbeider med å få økt kapasitet på fastleger og at kapasitetsøkningen sikrer tilgang 
på fastlege så nært den enkelte innbygger som mulig. Det er viktig at det er en likeverdig tilgang på 
fastlege for innbyggere i alle deler av kommunen, både i sentrum av Drammen og i de ulike 
kommunedelene. 
 
Svar på spørsmål nr. 3 
Når det blir ledige hjemler i forbindelse med at en fastlege ønsker å gå av med pensjon, lyses denne ut 
på vanlig måte. Erfaringsmessig er det lettere å rekruttere fastleger til hjemler i etablerte legekontor 
enn ved opprettelse av helt nye hjemler utenom eksisterende legesentre. 
 
Svar på spørsmål nr. 4 
Det har til nå ikke vært noen særskilt satsning på rekruttering av kvinnelige fastleger.  
 
Svar på spørsmål nr. 5 
Legeforeningen har et standardbeløp for omsetningstap ved fravær fra praksis på 7840 kr pr. kursdag. 
For 85 fastleger blir dette totalt kr 666 400 for en kursdag for hver fastlege.  Dersom det tas 
utgangspunkt i Legeforeningens standardbeløp for omsetningstap vil kompensasjon for 7 dager årlig ha 
en årlig kostnad på ca. 4,7 millioner kr. 
 
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/utdanningsfond-
i/satser-for-reiseregning-honorar-og-praksiskompensasjon-for-legeforeningen-inkludert-
utdanningsfond-i/ 
 
Det er for øvrig planlagt en orientering i februarmøtet i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg. 
 
 
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter 
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