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ALIS-Vest utvidelse av prosjektet til Rogaland og Møre og
Romsdal. Invitasjon til informasjonsmøte 29. januar 2019 på
Gardermoen
Informasjon om pilotprosjekt med utdanningsstillinger for leger i spesialisering i
allmennmedisin. Forespørsel om interesse for deltagelse ved utvidelse av prosjektet til
Rogaland og Møre og Romsdal og invitasjon til informasjonsmøte 29. januar 2019.
Bergen kommune fikk tilskudd fra Helsedirektoratet til prosjektet ALIS-Vest - et pilotprosjekt
for spesialisering i allmennmedisin i Hordaland og Sogn og Fjordane i 2016.
ALIS VEST startet med de de første legene i utdanningsstillinger i kommuner i Hordaland og
Sogn og Fjordane sommeren og høsten 2017. Prosjektet har nå 15 leger i fastlønnede
utdanningsstillinger fordelt på 11 kommuner.
Bakgrunn for prosjektet er todelt. Det ene er å få et strukturert utdanningsløp og godt faglig
innhold i spesialistutdanningen, og det andre er å sikre rekruttering til fastlegehjemlene og
andre allmennmedisinske oppgaver i kommunene.
Masfjorden kommune har vært en pådriver for å starte opp dette pilotprosjektet. Bergen
kommune har tatt ansvar for å lede prosjektet.
Prosjektet er ytterligere blitt aktualisert ved at det fra 1. mars 2017 ble forskriftsfestet krav om
at leger som blir ansatt i kurativ stilling i primærhelsetjenesten skal være spesialist i
allmennmedisin eller i spesialisering.
Selve utdanningsløpet er tenkt over 5 år. Legen blir da ansatt i en utdanningsstilling med fast
lønn. Prosjektledelsen i ALIS-VEST vil sammen med LIS legen og kommunen utarbeide en
utdanningsplan for hele 5-års-perioden. Det har vært samtaler med spesialisthelsetjenesten om
å få etablert faste stillinger i sykehus for å sikre at ALIS-VEST får gjennomført sykehusåret.
ALIS-legen skal ha en fastlønnet stilling som fastlege i kommunen, kalt utdanningsstilling,
med egen liste. ALIS må arbeide på et legesenter med flere leger, enten kommunalt legesenter
eller på senter med selvstendig næringsdrivende fastleger. Det skal oppnevnes individuell
veileder for ALIS og det bør være en spesialist i allmennmedisin som bør arbeide ved samme
legesenter. ALIS skal ikke arbeide i en solopraksis, og må ha tilgang på daglig kollegial
supervisjon. I tillegg til individuell veiledning skal ALIS tidligst mulig begynne i
gruppeveiledning.
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Etter fullført spesialistutdanning er det aktuelt å gå inn i vanlige fastlegehjemler som
selvstendig næringsdrivende fastlege eller andre kommunale legestillinger.
Erfaringene i prosjektet viser at det er viktig at ALIS må sikres god supervisjon og veiledning
for at vi skal lykkes. Alle ALIS må ha mulighet for supervisjon i det daglige arbeidet, i tillegg
til jevnlige samtaler med individuell veileder.
Det er ønske om å få ALIS-VEST i kommuner med ulik organisering av helsetjenesten slik at
prosjektet i størst mulig grad skal ha overføringsverdi for resten av landet. Det er også etablert
følgeforskning for å kunne evaluere effekten av tiltaket. Nasjonalt senter for distriktsmedisin
og Universitetet i Bergen har ansvar for følgeforskningen.
Tilskuddet fra Helsedirektoratet innebærer et tilskudd til deltakende kommuner på inntil
200.000 kr pr år pr ALIS lege, som skal dekke ekstrakostnader knyttet til utdanningen som
ikke dekkes av Fond II i legeforeningen, kursavgifter, veiledningsgruppe, vikarutgifter mm.
Kommunene betaler en egenandel på 50.000kr pr år pr ALIS lege, som skal dekke
administrative kostnader Bergen kommune har med prosjektledelsen.
Utvidelse av prosjektet til Rogaland og Møre og Romsdal.
Styringsgruppen for ALIS-Vest har mottatt mange henvendelser fra kommuner utenfor
prosjektet, som ønsker å delta i prosjektet, og ser et klart behov for at det opprettes flere slike
utdanningsstillinger i kommunene. Både kommunene, ALIS, Legeforeningen, KS og
forskningsmiljøene er tydelige på at det haster i rekrutteringssammenheng å opprette ALIS i
kommunene. I påvente av regjeringens kartleggings- og evalueringsprosess, skal nå ordningen
breddes videre ut både innenfor ALIS-Vest prosjektet, og med opprettelse av søskenprosjekt
andre steder i landet. ALIS-Nord er et slikt prosjekt som også har fått prosjektmidler.
Prosjektene er såkalte søskenprosjekt slik at de to prosjektene kan lære av hverandre til beste
for hele landet.
Bergen kommune søkte derfor om midler til utvidelse av prosjektet til å omfatte også
Rogaland og Møre og Romsdal, og fikk tilskudd til utvidelse prosjektet like før jul. Det er
derfor en mulighet til å utvide med 15 nye ALIS-stillinger i de to fylkene. Vi inviterer derfor
interesserte kommuner i Rogaland og Møre og Romsdal til å søke om å delta.
Interesserte kommuner i Rogaland og Møre og Romsdal inviteres til et
informasjonsmøte om ALIS-Vest. Møtet holdes på Radisson Blu Airport Hotel, Oslo
Gardermoen tirsdag 29. januar 2019 kl 18-20. (Dette er dagen før Helsedirektoratets
konferanse om ny ordning for leger i spesialistutdanning i allmenn-, samfunns- og
arbeidsmedisin, på samme hotell, hvor kommunene også er invitert).
Det bes om at kommunene sender påmelding til
fastlegeordningen@bergen.kommune.no innen 20. januar 2019.
Møtet kan avsluttes med felles middag på hotellet hvor deltakerne selv dekker utgiftene. De
som ønsker å delta på middagen, bes informere om dette, så kan vi be hotellet reservere bord.
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Søknad om deltakelse i ALIS VEST-prosjektet fra kommuner i Rogaland og Møre og
Romsdal
Søknaden må inneholde beskrivelse av hvordan kommunen vil organisere og administrere en
fastlønnet ALIS-stilling, og inneholde følgende punkter:
 Kommunens generelle rekrutteringssituasjon
 Beskrivelse av tilgang til egne listepasienter. Listelengde og valgt løsning.
(Kommunal liste i kommunalt fastlegesenter, fellesliste, deleliste, frikjøpt liste i privat
senter mv)
 Hvordan kommunen vil sørge for daglig supervisjon av kollega
 Hvordan ALIS sikres egen lokal veileder med spesialitet i allmennmedisin som har
ansvar for strukturert veiledning minst 2 timer pr mnd
 Tilgang på bakvakt på legevakt inntil legen er godkjent som allmennlege
 Beskrivelse av legesenteret
o Antall leger, alder, spesialitet, turnuslege mv
o Egnet kontor til ALIS?
o Hjelpepersonell, antall på kontoret og kompetanse
o Utstyrsnivå: EKG, spirometri, rektoskopi, evt audiometri, småkirurgi, doppler,
laboratorium mv
 Beskrivelse av aktuelt kommunalt arbeid, og hvilket omfang som er mulig og
ønskelig, og hvordan legen skal få breddeerfaring innen ulike kommunale
legeoppgaver
 Vikar/fraværsløsninger – sårbarhet.
 Om kommunen vil lyse ut en ny ALIS, eller søke inn allerede ansatt lege i
utdanningsløp. I så fall, hvor langt har denne legen kommet i sin utdanning.
Kommuner som ikke kan delta på samlingen på Gardermoen, er selvsagt også velkommen til
å søke, og kan ta kontakt med Bergen kommune, Etat for helsetjenester, 55 56 52 00, eller
sende mail til fastlegeordningen@bergen.kommune.no for spørsmål og informasjon.
Kontaktpersoner er Hans Høvik, Karsten Sylta, Harald Wigum, Lene Hestetræet eller Brita
Øygard.
Søknad sendes til fastlegeordningen@bergen.kommune.no innen 15.februar 2019.
Det vises også til informasjon på nettsiden til ALIS VEST: https://alisvest.wordpress.com/
Med hilsen
Etat for helsetjenester*
Brita Øygard – Leder i Styringsgruppen ALIS-Vest
Dokumentet er godkjent elektronisk.
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