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Presentasjonsnotater
- Vil ønske dere alle hjertelig velkommen til Bergen, og til denne viktige konferansen der vi skal prøve å løse flere utfordringer enn vi skal snakke om årsakene til de utfordringene vi har. Men jeg tipper vi gjør litt av begge deler.



Rebekka Ljosland (KRF) 

• Utdannet sykepleier
• Løvåsen sykehjem/Frieda Fasmers Minne 
• Fjell kommune - hjemmetjenesten
• Haraldsplass diakonale sykehus til okt. 

2015 (permisjon) 
• Permisjon fra en klinisk masterutdanning i 

kardiologisk sykepleie ved HVL
• Bystyrerepresentant i Bergen 2011 – 2015
• Byråd for helse og omsorg fra okt. 2015 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sommeren er jo høytid for agurknyheter. Men jeg mener vi ble snytt for agurksommeren 2018. For selv etter ukesvis med spørsmål om nasjonal sikkerhet og enkelte statsråders Iranreiser ble fastlegekrisen en stor nyhetssak i sommer. Denne sommeren må vi vel for alvor si at fastlegekrisen ble et begrep som etablerte seg hos vanlige nordmenn, selv om mange av oss har snakket om dette i lengre tid. Jeg er opptatt av at vi i fellesskap kan finne løsninger, og da må vi også dykke litt ned i utfordringene. Jeg skal snakke mer om dette snart – men aller først – litt om fastlegeordningen i Bergen. 



Fastlegeordningen

• Bergen har 236 fastleger
• Det medisinsk faglige ansvaret for alle hjemmeboende 
• Både den enkelte innbygger og resten av våre tjenester er helt avhengig av 

en godt fungerende fastlegetjeneste
• Fastlegen = Samhandlingens lim

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bergen har 236 fastlegerFastlegene har det medisinsk faglige ansvaret for alle hjemmeboende Både den enkelte innbygger og kommunens helse og omsorgstjenester er avhengig av en godt fungerende fastlegetjenesteFastlegen er navet i samhandlingen både innad i kommunen og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten



Befolkningen er svært 
tilfreds med fastlegene



Mange vil ha en bit av fastlegen

• En vellykket tjeneste som er så etterspurt at 
den blir overbelastet?

• Fastlegene har fått mange nye oppgaver og 
krav gjennom lover og forskrifter

• Oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjeneste 
til kommunene

• Samhandlingsreformen stiller nye krav

Brukernavn
Presentasjonsnotater
En vellykket tjeneste som er så etterspurt at den blir overbelastet?Fastlegene har fått mange nye oppgaver og krav gjennom lover og forskrifterOverføring av oppgaver som tidligere var spesialisthelsetjenesten som overlates til fastlegenSamhandlingsreformen forutsetter en sterk og godt fungerende fastlegetjenesteAndre eksempler:Innføring av fraværsgrense i videregående skole  og krav om legeattest..Endring av førerkortforskrift legger mer ansvar på fastlegen 



SAMHANDLINGSUTFORDRINGER:

De tre mulige årsakene til hyppige 
reinnleggelser:
1. Sykehuset skriver ut for raskt
2. Kommunen gir ikke et tilstrekkelig tilbud
3. Sykdommens svingende natur



Omsorgstrappen

Samhandlingspasienten



Bekymringer for fastlegesituasjonen i Bergen

• For lange arbeidsdager  Rekruttere personer som skal starte familie?
• Rekrutteringssvikt
• Fastlegene reduserer listene for å klare presset  Mange ønsker ikke dette 

også av økonomiske grunner
• Økt vikarbruk
• Ønske om å slippe legevakter
• Både erfarne og unge fastleger slutter
• Også de største kommunene er sårbare

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Innledningsvis nevnte jeg fastlegekrisen.Også her i Bergen får vi tilbakemeldinger om at fastlegene er under et stort press. Fastlegene melder om at de har alt for lange arbeidsdagerEtaten melder om rekrutteringssviktFastlegene reduserer listene for å klare pressetØkt bruk av vikarerØnske om å slippe legevakterBåde erfarne og unge fastleger slutterSelv en stor kommune som Bergen er sårbar når fastlegeordningen vakler.



ALIS - Vest

• Spesialister i allmennmedisin  kommunen vil 
legge til rette

• Vellykket prosjekt! Gode resultater
• ALIS-Vest prosjektet ledes av Bergen 

kommune: 15 leger i 10 kommuner i Sogn og 
Fjordane og Hordaland. 

• Det haster å finne gode virkemidler for å løse 
fastlege-krisen

• ALIS kan ganske enkelt breddes ut i større 
omfang og i hele landet.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Innledningsvis nevnte jeg begrepet fastlegekrise. ALIS – vest er kanskje ett av svarene. Kravet om at leger i den kommunale helsetjenesten skal være spesialister i allmennmedisin er positivtKommunen ønsker å legge til rette for at fastlegene kan gjennomføre spesialistutdanningenDet å være fast ansatt i kommunen gir kontinuitet. Jeg snakker med mange fastleger… foreldrepermisjon (både kvinner og menn ønsker å være mer hjemme med de minste), arbeidstid, kontinuitet, økonomi (både fordi de ikke må betale for å kjøpe seg inn, spesialisering og fordi for mange er lønn mindre viktig enn arbeidstid osv…ALIS-Vest prosjektet har vist at dette er mulig. Resultatene så langt gir håpALIS-Vest prosjektet omfatter 15 leger i 10 kommuner i Sogn og Fjordane og Hordaland. Prosjektet ledes av Bergen kommune. Det er vi stolt av.Det haster å finne gode virkemidler for å løse fastlege-krisenALIS er ett virkemiddel som ganske enkelt kan breddes ut i større omfang og i hele landet.
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