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Hovedutvalgsleder for helse, sosial og omsorg Eivind Knudsen (AP) har stilt spørsmål til rådmannen. 
 
Fastlegeordningen i Drammen 
 
Vi har i avisa de siste ukene lest flere varsku fra fastlegene i Drammen, både når det kommer til den 
generelle mangelen på fastleger, i hele vår nye kommune, men også den spesielle situasjonen på 
Strømsø der det er gitt en fastlegehjemmel til en lege som deretter har inne en vikar for seg og benytter 
hjemmelen til å opprette en såkalt privat legevakt.  
 
Jeg vil gjerne ha svar på:  
 
Hva slags kontakt har Drammen kommune med fastlegene i Drammen? Hvor mye og hvor ofte og hva 
diskuteres? 
 
I hvilken grad ser rådmannen for seg at hovedutvalget skal diskutere problemstillingene? 
 
Ser rådmannen noen utfordringer knytta til at fastlegehjemler benyttes til å etablere private legevakter? 
 
Det kan virke som at gamle Drammen kommune mener dette er en OK praksis, hvor langt har utlysning 
av nye fastlegehjemmler kommet i gamle Drammen, og vil rådmannen i nye Drammen legge føringer for 
hvordan de landes? 
 
Svar på spørsmål nr. 1: 
Dialogen med fastlegegruppen følger føringen i fastlegeforskriften og rammeavtalen ASA 4310.  
 

 Tidligere Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune gjennomfører møter i lokalt 
samarbeidsutvalg med fastlegene (LSU-møter) fire til seks ganger i året.  

 Det er i alle kommunene lik representasjon fra fastlegene og kommunen i LSU. De kommunale 
representantene har vært kommunalsjef og virksomhetsleder som samhandler tett med 
fastlegene  

 Hvilke typer saker som kan tas opp, følger av rammeavtalen ASA 4310. Både 
fastlegerepresentantene og kommunen kan spille inn saker til agendaen.  

 Kommuneoverlege er arrangør av møtene 

 Agenda og referat er tilgjengelig for alle parter 
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Som forberedelse til ny kommune har det allerede i høst vært gjennomført to LSU-møter der 
representantene fra alle de tre LSU-ene i de tre tidligere kommunene har møtt sammen.  

 Det er planlagt at man i nye Drammen kommune vil ha møter i LSU seks ganger per år. 
 
Fastlegene har sin egen møtearena, som også er forankret i rammeavtalen ASA 4310, 
Allmennlegeutvalget, som en arena for alle fastlegene. 

 I tidligere Drammen kommune har kommuneoverlegen blitt invitert inn til å ha et kort innlegg 
med relevant informasjon for /dialog med fastlegene i starten av møtet.  

 I Nedre Eiker og Svelvik har det vært ønsket med deltakelse fra kommuneoverlegen i hele 
møtet. 

 
Virksomhetsleder, kommuneoverlege og rådgivere er i løpende dialog med den enkelte fastlege ved 
behov når det gjelder administrative forhold og kommuneoverlegen er kontaktperson for fastlegene når 
de har spørsmål når det gjelder utfordringer i selve yrkesutøvelsen. 
 
Svar på spørsmål nr. 2 
Det vil i perioden være naturlig å legge fram flere problemstillinger for hovedutvalget knyttet til lokale 
problemstillinger for fastlegetjenesten i Drammen kommune.  Lokale konsekvenser av nasjonale 
endringer for eksempel tiltakene i regjeringens varslede handlingsplan for allmennlegetjenesten våren 
2020 vil også være et aktuelt tema å ta opp i hovedutvalget. Rådmannen kommer tilbake med en sak 
om fastlegeordningen. 
 
Svar på spørsmål nr. 3 
Fastlegehjemler benyttes ikke til å etablere private legevakter, dette ville vært problematisk.  
Tidligere Drammen opplyser: 

 Legen det henvises til her har på eget initiativ opprettet en privat legevakt i Drammen sentrum.  

 Han har i tillegg til dette, på ordinært vis, søkt på og fått tildelt, fastlegehjemmel som 
kommunen lyste ut i høst. Dette er en null-liste, altså en nyopprettet liste uten pasienter.  

 Det ble i høst lyst ut to null-lister i tidligere Drammen kommune.  

 Tidligere Drammen kommune fikk tilskudd fra Helsedirektoratet for å opprette et nytt 
legesenter med to fastlegehjemler.  

 De to som ble tildelt hjemlene fikk da hver 300.000 kr som tilskudd til å starte opp nytt 
fastlegesenter. De to som ble tildelt hjemlene klarte ikke å enes om å starte opp sammen. De 
ville derfor opprette hvert sitt legesenter.  

 
Forutsetningen for at legen som også har opprettet privat legevakt ble tildelt en fastlegehjemmel, var at 
drift av privat legevakt og fastlegepraksis skal være adskilt. Dette har vært tydelig formidlet til legen, og 
legen har også vært tydelig på at han forholder seg til dette.  
 
Ved tildeling av fastlegehjemler forholder kommunen seg til de lover, regler og rammeverk som gjelder.  

 Legen ble tildelt én av de to ledige fastlegehjemlene som ble utlyst fordi legen var én av de to 
best egnede kandidatene som hadde søkt.  

 Kommunen vurderte ikke at det at han opprettet privat legevakt i seg selv var diskvalifiserende 
fra å bli en god fastlege for innbyggerne i Drammen kommune. 

 
Svar på spørsmål nr. 4 
Tildeling av fastlegehjemler er regulert av lovverk, forskrift og avtaleverk.  

 Tildeling av fastlegehjemmel er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.  

 Rådmannen kan ikke legge føringer på at enkelte kandidater skal velges fremfor andre.  
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 Den totalt sett best kvalifiserte søkeren, også etter uttalelse fra gjenværende leger ved 
legesenteret ved inntreden i gruppepraksis, jmf. Rammeavtalen ASA 4310, skal innstilles som 
nummer én og tildeles hjemmel.  

 
 
 


