
Hvordan stabilisere
og rekruttere leger 

til 
fastlegeordningen?



?



Side 3

Fastlegen – Hvem er hun?

• 4700 fastleger
• Flest unge kvinner
• 1400 kontorer /426 (?) kommuner
• 3 leger pr kontor
• 0,8 sekretærer /lege
• 1100 pasienter i gjennomsnitt
• Stadig sykere pasienter, flere oppgaver



Medlemmer i Nfa – forgubbingen er en myte
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Rekrutteringen har stoppet opp

Side 5





Årsaken er enkel - vi kan ikke tilby unge leger 
et godt liv

• Fastleger jobber 56 timer i uken
• Leger i små, perifere kommuner jobber mer
• Fastlønnsleger jobber mest!
• Mye jobb og ansvar, lite fritid. 
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• 1990- 2009:  
• Én ny fastlege på 4,82 nye 

sykehusleger

• 2011- 2016 
• Én ny fastlege på 6,47 nye 

sykehusleger

Økt konkurranse om leger - både med sykehus 
og private aktører



Fastlegen – der ingen skulle tru at 
nokon kunne bu..?



Recruit and retain. Vil dette hjelpe? 



Ja, men….



..er det nok? 

• Hva betyr lønn?

• Skaper vi trygghet, eller øker usikkerheten?

• Usikkerheten er stor i allmennpraksis – kan vi akseptere usikkerhet?

• Fremtiden

– Fortsatt økende urbanisering

– 10-15% mer å gjøre fra Rhfene

– Mer krevende oppgaver i oppgaveoverføring 2.0

– Økning av ressurser?



Vi trenger nok noe mer

• Vi må vise at fastlegeordningen er moderne og har en fremtid
• Skape trygghet – både faglig og økonomisk
• Skape fritid – normalarbeidstid er 37,5 timer
• Det må være bedre å jobbe på Senja enn for Kry
• Vi kommer ikke utenom flere fastleger
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Kommunene famler med flo, de trenger hjelp og 
konkrete råd

• Kommunene må ta inn over seg at dette er deres ansvar
• Mange kommuner trenger hjelp
• Kommunene må sette av tid og ressurser til å rekruttere 

og drifte
• Making it work er et godt utgangspunkt
• Vi trenger konkretiseringer og gode eksempler. 



Konklusjon – uten en rask 
bedring av rekruttering 
og stabilisering løser vi 

ikke lenger 
samfunnsoppdraget

• Rekruttering er stoppet opp, arbeidsbyrden 
sentral årsak

• Unge leger kan velge mange karriereveier
• Urbaniseringen er utfordrende
• Bevissthet rundt arbeidsforhold i 

kommunene er sentralt
• Kommunene må ta ansvar for å skape 

trygghet og trivsel
• Kommunene trenger hjelp og gode 

eksempler


