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Følgende spørsmål ønskes besvart i møte i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg 5. november:
I 1. tertial ble det varslet om en forverret situasjon for fastlegekapasiteten i Drammen kommune i årets
første fire måneder.
Det ble også varslet om arbeid med å få på plass to nyopprettede fastlegehjemler ved Knutepunkt
Strømsø og behov for ytterligere flere hjemler. Per 2. tertial har det ikke lyktes å få etablert
fastlegekontor ved knutepunkt Strømsø. Per 2. tertial er det kun to fastleger som har ledig plass på sine
lister, begge lokalisert i Svelvik. Rådmannen kommer tilbake i egen politisk sak og i økonomiplanen med
vurdering av nye tiltak for å bedre innbyggernes tilgang på fastleger.
I perioden har fastlegedekningen sunket til under 100 prosent og behovet for tiltak for å sikre nok
fastleger har blitt ytterligere aktualisert.
Dette kan ikke være en overraskelse for noen av oss. Krise i legevaktordningen har vært en varslet krise i
noen år. Jeg lurer konkret hva Drammen kommune gjør eller har gjort i 2020, mens vi venter på en
politisk sak som er lovet.
Svar
Vi oppfatter at spørsmålet dreier seg om fastlegeordningen, og ikke krise i legevaktsordningen som
beskrevet i spørsmålets siste avsnitt. Det er, som beskrevet i spørsmålet, varslet om at kommunen vil
følge regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenester som kommer våren 2020 og at
administrasjonen vil følge med på om de varslede grepene er tilstrekkelige til å avhjelpe situasjonen i
Drammen og om de kommer raskt nok eller om kommunen bør ta egne initiativ i tillegg til eller i påvente
av endringer i de nasjonale rammebetingelsene.
Handlingsplanen har nå kommet, og administrasjonen har startet arbeidet med å vurdere hvordan
handlingsplanen svarer opp innbyggernes behov for en robust fastlegeordning og forventningene fra
fastlegene om bedre rammevilkår. I handlingsplanen legges det opp til endringer i basisfinansieringen.
Dette gjør at det, rent økonomisk, blir enklere å kunne redusere antall pasienter på listen, noe som har
vært sterkt ønsket fra mange fastleger. De andre tiltakene i planen vil også kunne bidra til en ønsket
utvikling av fastlegeordningen.
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Medisinskfaglig virksomhet og kommuneoverlege har gjennom året vært i løpende dialog med de
tillitsvalgte for fastlegeordningen. Det har, innenfor eksisterende rammer, blitt lagt til rette for at
fastlegene kunne ta inn vikar ved behov og kunne redusere listen sin ved behov, selv om sistnevnte gir
fastlegene dårligere økonomiske rammer. I tillegg jobbes det løpende med utlysninger og initiativ for å
sikre rekruttering. Dette inkluderer blant annet arbeid med henblikk på å få inn nye 0-hjemler ved
eksisterende fastlegekontor. Kommunen har hatt eksterne midler fra Helsedirektoratet og har tilbudt
tilskudd til legekontor som kan ta inn nye 0- hjemler.
Det arbeides med en plan for allmennlegetjenesten som omfatter kommunalt både ansatte leger og
selvstendig næringsdrivende fastleger. Drammen kommune skal gi innbyggerne gode og forutsigbare
allmennlegetjenester. Tjenestene skal ytes med brukeren i sentrum, lokalt, og gjerne via digitale
tjenester. For å oppnå dette er det nødvendig å ha tilstrekkelig fastlegekapasitet, og god kvalitet på
legetjenestene blant annet i sykehjemmene, på helsestasjonene og ved legevakten. Dessuten er
samhandling med andre helsetjenester, utdanning av nye spesialister i allmennmedisin og kontinuerlig
fokus på kvalitetsarbeid viktige bidrag som sikrer en god primærhelsetjeneste og dermed også en god
fastlegetjeneste. Høy kvalitet på legetjenestene og gode basistjenester gir god effekt på folkehelsen.
Legeplanen skal beskrive status, og komme med forslag til løsninger på hovedutfordringene i
allmennlegetjenestene i Drammen.
Planen forventes å være ferdigstilt innen utgangen av året og vil bli presentert for hovedutvalget i første
del av 2021. Det arbeides også med å fremme en politisk sak om enkelttiltak på kort sikt.
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