
BERGEN KOMMUNE

Erfaringer med ALIS VEST



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



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



 ALIS-legen skal ha en fastlønnet stilling som fastlege i 
kommunen. 

 Arbeidsplass kan være i kommunalt legesenter eller i 
privat legesenter med kommunal avtale. 

 Legen skal ikke arbeide i en solopraksis, og skal ha 
tilgang på daglig supervisjon, samt regelmessig 
individuell veiledning.

 Det skal oppnevnes personlig veileder for ALIS for hele 
utdanningsløpet.



Bergen kommune
 Startet med 2 ALIS høsten 2017, utvidet til 3 ALIS nå.

 Legesentre med næringsdrivende fastleger

 Listelengde 500 fra start, nå 800.

 God veiledning og supervisjon.

 ALIS trives, og kollegene er fornøyde med ordningen.

 Bergen kommune ønsker flere ALIS

 Nødvendig å sikre at ALIS skal være på veldrevne 
legesentre med kompetente fastleger og ha eget godt 
utstyrt kontor.



Økonomi
 Bergen kommune lønner lavere enn de andre 

kommunene i prosjektet, nå ca 640 000,- i årslønn.

 Kommunen betaler 500 000,- pr år til legesenteret for 
økte driftsutgifter, lønn medarbeidere, husleie, 
forbruksmateriell, bruk av utstyr, datautgifter mm.

 Kommunen betaler for veiledning 3 timer pr. mnd, ca
800,- pr. time i tillegg til lønn når veileder deltar på 
møter knyttet til prosjektet. 

 Kommunen har også etableringskostnader, ombygging 
av legekontor, overtagelse av pasientliste.



Økonomi
 Utgifter:  Lønn inkludert sosiale utgifter     900 000,-

 Utgifter til legekontoret                600 000,-

 Kurs og andre aktiviteter ALIS      100 000,-

 SUM                                                1 600 000.-

 Inntekter: Egenandeler og trygderefusjon      600 000,-

 Pr. Capita-tilskudd                           400 000,-

 SUM                                                1 000 000,-


