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PROSJEKTLEDER

Svein Steinert prosjektleder fra 1.jan ´19

Tidligere fylkeslege i Troms

Var med å utvikle fastlegeordningen fra 90-tallet

Jobbet med utdanningsstillinger lenge

Utredning i 2008 for Helsedirektoratet





∙ Rekrutterings- og stabiliseringsutfordringer i Nord-Norge

∙ Høyere turnover av fastleger enn landet forøvrig i flere år. 

∙ Økte rekrutteringsutfordringer nasjonalt gjør det vanskeligere i nord.

∙ Kompetansekrav i fastlegeordningen

∙ Ferdige spesialister er et knapphetsgode. Må tilrettelegge for at de unge får sitt løp

∙ Ny spesialistutdanning for leger, inklusive LIS 1 

∙ Mulig å kombinere LIS1 med ALIS for å gjøre kommuner attraktive?

∙ Behov for en støttestruktur for kommunene 

∙ Faste utdanningsstillinger - normen i helseforetak 

∙ Det utfordrende sykehusåret ..



Rekruttering og stabilitet: fastlønnede utdanningsstillinger og –hjemler

Utvikle kommunens rolle som utdanningssted og arbeidsgiver

ved å bygge opp nye støttestrukturer

Kvalitetssikret og effektivt spesialiseringsløp i allmennmedisin

Tilrettelegge for «Sykehusåret» 

MÅL



ALIS-NORD ∙Femårig prosjekt

∙15, 6 mill. på  statsbudsjettet for 2019-20

∙Prosjekteier Bodø kommune

med styringsgruppeleder Arne Myrland. 

Styringsgruppe etablert november 2018:

KS Nord-Norge

Helse Nord RHF

Legeforeningen

Tromsø kommune

Harstad kommune

Sør-Varanger kommune

NSDM

…





ORGANISERING

Finnmark

Prosjekt-
kommune 

med

lege

i 30 %

UNN

Prosjekt-
kommune 

med

lege 

i 30 % 

Nordland-

sykehuset

Prosjekt-
kommune 

med 

lege

i 30 %

Helgeland-
sykehuset

Prosjekt-
kommune 

med 

lege

i 30 %

Prosjektleder ALIS-NORD - driftskommune



Kommunal hjemmel

Fast ansettelse

Fast lønn

Nødvendige kurs dekkes

Tett veiledning

Privat hjemmel

Selvstendig næringsdrivende

Næringsinntekt

Sikres fast tilskudd under 

spesialisering (0-liste vs. liste 

med pasienter)

Nødvendige kurs dekkes, inkl. 

tapt arbeidsfortjeneste inntil tak.

Tett veiledning

Tilrettelegging av sykehusår

Mulig å organisere året mer fleksibelt?
Samarbeid mellom kommunene, Helse Nord RHF og lokale HF?

Drift og dokumentasjon av prosjektet



Kommunal hjemmel

Fast ansettelse

Fast lønn
Nødvendige kurs dekkes

Tett veiledning

LOKALE VURDERINGER

Listetak ved oppstart på 600?

Gradvis innfasing av 

kommunale oppgaver som 
sykehjem, helsestasjon ol

Privat hjemmel 

Selvstendig 
næringsdrivende

Sikres fast tilskudd under 

spesialisering (0-liste vs. liste 
med pasienter)*

*TABELL NESTE SLIDE

Nødvendige kurs dekkes, 
inkl. tapt arbeidsfortjeneste 

inntil tak på 50 000/år.
Tett veiledning

LOKALE VURDERINGER
Listetak på 600 ved 

oppstart, økes gradvis?



Årlige driftskostnader for en pasientliste med 800 pasienter: kr. 569 125,-. 

Merutgift for kommunen:  kr 208 325, 
Rekrutteringstilskuddet kommer i tillegg. 

Tilskudd fra ALIS-Nord: 200 000



Gå til nsdm.no





KORT OG GODT HJELP PÅ NORSK




