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FORORD
Denne rapporten inngår som en delstudie i et større FoU-prosjekt som gjennomføres på oppdrag
fra KS. Prosjektet ledes av Fafo og gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt senter for
distriktsmedisin og Agenda Kaupang. I FoU-prosjektet inngår følgeevaluering av ALIS-Nord og
resultater fra følgeevalueringen av ALIS-Vest. Prosjektet skal vurdere og anbefale ulike modeller
for organisering av legers spesialisering i allmennmedisin.
Rapporten er et resultat av felles arbeid hvor Anette Fosse har hatt et hovedansvar for kapittel 3,
Margrete Gaski for kapittel 4 og Birgit Abelsen for kapittel 5.
Vi vil takke alle informantene som har brukt av sin tid til å la seg intervjue. Vi vil også takke KS for
et utfordrende og interessant oppdrag.
Alta, 13.06.2022
Birgit Abelsen
Forskningsleder, NSDM

Forskningsprosjekt om spesialistutdanningen i allmennmedisin
I 2017 og 2019 ble de nasjonale kravene til spesialistutdanning for leger i allmennmedisin
(ALIS) endret. Omleggingen av spesialistutdanningen innebærer et krav om at alle
allmennleger må være spesialist i allmennmedisin eller under utdanning til å bli det (men
noen få unntak), og gir kommunen en ny rolle ved at den i større grad enn tidligere tilskriver
kommunene et ansvar for å legge til rette for at fastleger og andre leger i kommunale kliniske
stillinger under spesialisering i allmennmedisin kan oppnå læringsmålene og gjennomføre
utdanningsløpet.
For å utvikle kunnskap om hvordan kommunene kan ivareta sin nye rolle som utdanningsvirksomhet på best mulige måter, følger vi utviklingen og erfaringer med ALIS-ordninger i
et utvalg av kommuner fram til utgangen av 2022. Vi ser blant annet på organisering og arbeidsmåter som kommunene utvikler. Vi er spesielt opptatt av å forstå hvordan ALIS-ordningene virker inn på rekruttering, stabilitet, kvalitet og økonomi. Prosjektet gjennomføres av
Fafo i samarbeid med Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Agenda Kaupang. Studien gjennomføres på oppdrag fra KS.
Underveis i prosjektperioden vil det bli publisert ulike delstudier. Resultatene fra de ulike
delstudiene sammenfattes i en avsluttende rapport. Denne rapporten er del av denne serien.
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SAMMENDRAG
ALIS I BYKOMMUNER
Erfaringer med utdanningselementer og utdanningsløp

Formålet med denne rapporten er å belyse organiseringen av legers spesialistutdanning i
allmennmedisin i større bykommuner. Et særlig kjennetegn ved større bykommuner er at de har
ulike typer leger i sin legetjeneste; fastleger, fastlegevikarer, leger med fastlegeoppgaver og
kommunalt ansatte leger uten fastlegeoppgaver, som i henhold til dagens regelverk, trenger
spesialisering i allmennmedisin for å kunne jobbe klinisk for kommunen. Vårt utgangspunkt er de
institusjonelle rammene som nye spesialiseringskrav og den nye spesialistutdanningsmodellen
setter, samt målsettingen om at kommunene skal bidra til helhetlige utdanningsløp.
Rapporten belyser:
•
•
•

•

Vesentlige elementer i spesialistutdanningsløpet i allmennmedisin samt roller og ansvar
knyttet til disse
Hvordan elementene i spesialistutdanningsløpet i allmennmedisin oppleves og håndteres
i praksis av kommunale helseledere og ALIS
Hvordan spesialistutdanningselementene i allmennmedisin settes sammen i praksis og
gir ulike spesialistutdanningsløp for ulike typer leger, og erfaringer som kommunale
helseledere og ALIS har med dette
Særlige utfordringer samt styrker og svakheter ved bykommunenes organisering for
helhetlige spesialistutdanningsløp i allmennmedisin

Empirisk bygger rapporten på kvalitative intervju med kommunale helseledere og ALIS i Oslo,
Bergen, Trondheim, Drammen, Stavanger, Fredrikstad og Levanger.
Et betydelig merarbeid for kommunene
For de store bykommunene som har en legetjeneste med mange leger, har de nye institusjonelle
rammene rundt spesialistutdanningen i allmennmedisin gitt betydelig merarbeid. Man kom fra
en ordning hvor spesialisering i allmennmedisin var opp til den enkelte lege, til at ambisjonen nå
er at det skal være sammenhengende, helhetlige spesialiseringsløp i en nasjonal ordning. I dag er
man ikke i nærheten av dette, i hvert fall ikke for allmennleger som ikke er fastleger.
Bykommunene som inngår i vår studie, har så vidt startet og begynt å få oversikt.
Kommunale helseledere savnet først og fremst stabsressurser til oppfølging. De etterlyste bedre
standard avtalemaler og beskrivelser av eller samarbeid om felles rutiner. Noen helseledere tok
også opp at det er et potensiale for mer samarbeid mellom kommunene eller bydelene. Det ble
sett på som spesielt krevende å skape et strukturert og helhetlig utdanningsløp for vikarleger,
som ofte oppholder seg i kort tid i hver kommune/bydel. Økt oppmerksomheten mot vikarleger,
henger sammen med de økte rekrutteringsutfordringene i fastlegetjenesten. God tilrettelegging
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for spesialisering i allmennmedisin ses som en faktor som kan gjøre kommuner mer attraktive
som arbeidssted for unge leger.
Balansen mellom nasjonale føringer og lokal frihet til å forme tilrettelegging og
rammebetingelser for ALIS, har ikke vært god. Nasjonale styringssignaler og opprettelsen av
regionale ALIS-kontor kom sent, i forhold til når spesialistforskriften ble gjort gjeldende.
Enkeltkommuner har brukt mye ressurser på utviklingsarbeid som i ettertid oppleves delvis
bortkastet. Det har vært, og er, fortsatt mange felles problemstillinger å ta tak i som det kan
være mest hensiktsmessig å løse på nasjonalt eventuelt regionalt nivå, og ikke i hver enkelt
kommune. Det er utfordrende for kommunene å planlegge hvor mye ressurser som trengs å
settes av til å ivareta kommunens ansvar som registrert utdanningsvirksomhet så lenge de
nasjonale føringene ikke er ferdig utformet, inkludert hva som blir de regionale ALIS-kontorene
sin funksjon.
Utfordringer med åpen uselektert allmennpraksis
En av hovedutfordringene med ny spesialiseringsordning, er å skaffe kommunalt ansatte leger i
andre allmennmedisinske stillinger (som sykehjem, legevakt, helsestasjon) to års åpen, uselektert
allmennpraksis. Ordninger for å sikre kommunale leger, som ikke er fastleger, åpen uselektert
allmennpraksis, er ikke ferdig utformet. Planer er skissert, men realiteten med mangel på
stabilitet i og rekruttering til fastlegetjenesten forpurrer noen av disse. Mange modeller er
beskrevet; det etableres kommunale legekontor med 0-lister for ALIS og noen bruker fastlønnede
vikarer i næringsdrivende hjemler. I Oslo syntes det å være uavklart arbeidsdeling mellom
kommunen og bydeler. Kommunen stiller nye krav om spesialisering ved faste ansettelser og man
har begynt å ta i bruk arbeidsgivers styringsrett, for eksempel til omplassering av leger innenfor
den kommunale legetjenesten.
Intervju med ALIS som ikke er fastleger, tyder på at de i stor grad vegrer deg for å gjennomføre
åpen, uselektert allmennpraksis i fastlegevikariat hvor de må være selvstendig næringsdrivende.
Uforutsigbare og til dels urimelige lønnsavtaler ble omtalt både av kommunalt ansatte ALIS og av
ALIS med introduksjonsavtale.
Institusjonstjenesten er også en utfordring
Institusjonstjenesten syntes å være en utfordring for kommunen å legge planer for som del av et
helhetlig utdanningsløp for ALIS. Det finnes ulike planer og forsøk på ordninger; som å prøve å ha
kontakt med helseforetaket om relevante stillinger og ALIS-er med behov for institusjonstjeneste,
om mulig rulleringsordning med faste ALIS-stillinger i sykehus, og muligheten for å få
kommunenes egne KAD og helsehus godkjent som institusjonstjeneste. ALIS-ene hadde ulike
oppfatninger av hvorvidt det er de selv eller andre som ordner jobb, som sikrer gjennomføring av
læringsmål i institusjonstjeneste.
ALIS-er lager individuell utdanningsplan selv og er fornøyd med veiledningen
Våre funn tyder på at det er ALIS selv som lager den individuell utdanningsplan, og at veiledere
deltar i (ofte hyppige) oppdateringer. Både helseledere og ALIS-er syntes at det kan være
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utfordrende å forstå læringsmål. Kommunale helseledere var opptatt av dialog og tillit når
læringsmål godkjennes. En utfordring som ble nevnt var merarbeidet som kan oppstå når en ALIS
skifter kommune eller bydel underveis i spesialistutdanningsløpet.
Til tross for at både ALIS-er og veiledere synes å være travle, er ALIS-er gjennomgående fornøyde
med både individuell veiledning og gruppeveiledning. Kommunale helseledere pekte på noen
utfordringer med å skaffe godkjente veiledere. Ordningene med godtgjørelse for supervisjon
varierer i kommunene hvor vi har gjort intervju.
Positivt med tilskudd til ALIS-avtale, men ordningen har forbedringspotensial
Kommunene har søkt tilskudd til ALIS-avtale fra Helsedirektoratet i relativt stort monn. Flere
kommuner var på tilbudssiden for å tilrettelegge for inklusjon i spesialiseringsløp med tilhørende
ALIS-avtaler også for fastlegevikarer i korte vikariat. Denne villigheten hadde klar sammenheng
med den generelt vanskelige rekrutteringssituasjonen i fastlegetjenesten. Når det gjelder
forvaltning av tilskuddet til selvstendig næringsdrivende ALIS, tyder våre funn på at
bykommunene legger opp til en refusjonsmodell hvor ALIS kan søke om refusjon av påløpte
utdanningskostnader. Forvaltningen av en slik modell vil kreve administrasjon både for
kommunen og for ALIS.
Erfaringene som kom fram i intervjuene, tyder på at næringsdrivende ALIS er fornøyd med
innretningen på ALIS-avtalene som synes å gi dekning for påløpte utdanningsutgifter. Fra
kommunale helseledere ble det tatt til orde for at det må etableres en lik praksis som synliggjør
at ALIS-tilskudd som går direkte til ALIS, kun utbetales for å dekke dokumenterte påløpte
utdanningskostnader. Det blir interessant å følge med på hvordan kommunene vil innrette og
forvalte ALIS-avtalene framover. Åpenhet rundt dette, vil kunne bidra til utvikling og spredning av
kreative og effektive løsninger.
Manglende sammenheng mellom lønnsnivå og kompetanse
Det synes å være en utfordring at kommunalt ansatte ALIS som jobber i helsestasjon og
sykehjem, ikke opplever at det er noen logisk sammenheng mellom lønnsnivå og kompetanse.
Leger uten LIS1 har gjerne samme lønn som ALIS med LIS1 og flere års erfaring fra sykehusjobb.
Det synes å mangle en lønnsstige som skiller på kompetansenivå. Dette gir grobunn for misnøye
blant ALIS som kan og bør unngås.
Økt kommunalt engasjement i fastlegedrift
Kommunalt ansatte fastleger som tidligere var en sjeldenhet i bykommuner, er blitt mer vanlig.
Våre funn viser at kommunale fastlegestillinger dels er å finne i nyetablerte kommunale
fastlegekontor og dels etableres som enkeltstående stillinger i privat eide fastlegekontor.
Intensjonen med sistnevnte type stilling, er at fastlegene skal fortsette som selvstendig
næringsdrivende etter at spesialiseringen i allmennmedisin er oppnådd. Det løftes imidlertid
fram som en tydelig utfordring, å få til gode nok avtaler mellom kommune, fastlegekontor og
fastleger som sikrer at intensjonen om overgang til næringsdrift etterleves i praksis.
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Noen kommuner har prøvd å lage et forutsigbart og overkommelig utdanningsløp med etablering
av kommunale fastlegekontor der de ansetter noen spesialister i allmennmedisin i fast stilling
som skal veilede et antall ALIS-er i utdannings-/gjennomstrømmingsstillinger på 1-2 år. I vårt
materiale beskrives ulike varianter av denne løsningen. Ingen har rukket å opparbeide lang
erfaring, men våre informanter beskriver noen viktige utfordringer som må adresseres dersom
denne løsningen skal kunne fungere godt.
Når det gjelder de kommunale fastlegestillingene i kommunalt eide legekontor, synes de i flere
tilfeller å ha oppstått fordi kommunen har et behov for å sikre kommunalt ansatte leger (som
ikke er fastleger) en enklere og mer forutsigbar tilgang til nødvendig åpen, uselektert
allmennpraksis. Våre funn tyder imidlertid på at kommunene ikke har tenkt godt nok gjennom
hvordan spesialiseringsløpet for leger som ikke er fastleger, skal gjøres på en smidig måte for alle
parter. Intervjuene beskriver uferdige og halveise ad-hoc løsninger som i praksis er relativt langt
fra de helhetlige utdanningsløpene kommunen ønsker å tilrettelegge for. Utfordringene synes å
henge sammen med rekrutteringsutfordringene i fastlegetjenesten, pandemihåndtering, mangel
på administrative ressurser og kunnskap om fastlegedrift.
Ønske om nasjonale anbefalinger og maler
Flere av kommunene i vårt materiale prøver ut ulike ordninger for å tilrettelegge for helhet og
forutsigbarhet i spesialiseringsløpet. Disse ordningene beskrives av våre informanter som
krevende nybrottsarbeid, der det kunne vært nyttig med nasjonale anbefalinger og maler.
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1 INNLEDNING
Kravet om at leger som jobber klinisk i kommunen, skal være spesialist i allmennmedisin eller
under slik spesialisering, gjelder for ulike typer leger; fastleger, fastlegevikarer (under visse
betingelser), leger med fastlegeoppgaver og kommunalt ansatte leger uten fastlegeoppgaver
(eksempelvis leger som jobber i sykehjem, helsestasjon eller legevakt). Dette gir grobunn for
utvikling av ulike spesialistutdanningsløp. Det er en målsetting at kommunene skal bidra til
helhetlige utdanningsløp 1.
Det er nærliggende å se for seg to idealtypiske 2 spesialistutdanningsløp:
1. Den nye fastlegen som blir allmennlege i spesialisering (ALIS) med en gang
fastlegeavtalen starter, og som gjennomfører utdanningsløpet i egen praksis, med
unntak av institusjonstjenesten som gjennomføres omtrent halvveis i utdanningsløpet.
2. Den kommunalt ansatte legen uten fastlegeoppgaver som blir ALIS ved ansettelsen og
trenger to år uselektert allmennpraksis på et fastlegekontor, og som gjennomfører
institusjonstjenesten omtrent halvveis i utdanningsløpet.
I praksis finnes det leger som gjennomfører spesialistutdanningsløpet på denne måten. Men det
er også mange som gjennomfører ulike deler av utdanningen på ulike geografiske steder, på ulike
arbeidssteder, i ulik rekkefølge, med ulike arbeidsbetingelser underveis og over ulike tidsrom.
Disse ulikhetene må kommunene forholde seg til når de skal utøve sitt nye ansvar med å
tilrettelegge sånn at legene blir spesialister i allmennmedisin.
1.1 Formål og problemstillinger
Formålet med denne rapporten er å belyse organiseringen av legers spesialistutdanning i
allmennmedisin i større bykommuner. Vårt hovedfokus har utgangspunkt i de institusjonelle
rammene som den nye spesialistutdanningsmodellen setter som gir kommunen et nytt og tydelig
ansvar for planlegging og tilrettelegging, og legene en plikt til spesialisering. Rapporten inngår
som en delstudie i et større FoU-prosjekt som gjennomføres på oppdrag fra KS. I det større FoUprosjektet, inngår følgeevaluering av ALIS-Nord og resultater fra følgeevalueringen av ALIS-Vest.
Prosjektet skal vurdere og anbefale ulike modeller for organisering av legers spesialisering i
allmennmedisin.
Et særlig kjennetegn ved større bykommuner er at de har ulike typer leger i sin legetjeneste som i
henhold til dagens regelverk, trenger spesialisering i allmennmedisin for å kunne jobbe klinisk for
kommunen. Ulike typer leger representerer ulike praktiske behov. Vi vil i denne studien
undersøke hvordan bykommuner tilpasser organisasjonen til sitt nye ansvar og sine nye roller vis1

FOR-2021-12-21-3790 Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger
(spesialistforskriften), Kapittel 2, §5 b.
2
En idealtype er en konstruksjon der typiske egenskaper ved et sosialt fenomen trekkes frem. Vi kan derfor
ikke vente å finne den i ren form i den sosiale virkeligheten, men observere aspekter ved den i ulike
fenomener. https://snl.no/idealtype
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a-vis spesialistutdanningen i legetjenesten, samt belyse ALIS-modeller som er etablert eller under
utvikling.
Vi vil spesifikt belyse:
•
•
•

•

Vesentlige elementer i spesialistutdanningsløpet i allmennmedisin samt roller og ansvar
knyttet til disse
Hvordan elementene i spesialistutdanningsløpet i allmennmedisin oppleves og håndteres
i praksis av kommunale helseledere og ALIS
Hvordan spesialistutdanningselementene i allmennmedisin settes sammen i praksis og
gir ulike spesialistutdanningsløp for ulike typer leger, og erfaringer som kommunale
helseledere og ALIS har med dette
Særlige utfordringer samt styrker og svakheter ved bykommunenes organisering for
helhetlige spesialistutdanningsløp i allmennmedisin

1.2
Rapportens oppbygning
I kapittel 2 gir vi en beskrivelse av hvordan vi metodisk har gått fram med datainnsamling og
analyse. Kapittel 3 gir en systematisk beskrivelse av institusjonelle endringer knyttet til
spesialiseringen i allmennmedisin, vesentlige utdanningselementer og ansvar knyttet til disse. I
kapittel 4 beskriver vi hvilke erfaringer kommunale helseledere og ALIS har gjort seg med de ulike
utdanningselementene. Kapittel 5 gir en beskrivelse av kommunale helseleder og ALIS sine
erfaringer med ulike spesialistutdanningsløp. I kapittel 6 gjør vi noen vurderinger av studiens
hovedfunn.
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2 METODER OG DATAMATERIALE
2.1 Dokumentanalyse
For å gi en oversikt over de formelle rammene rundt spesialistutdanningen i allmennmedisin,
elementene i utdanningsløpet, samt ansvar og roller knyttet til dem, har vi gjennomført en
dokumentanalyse. Gjennom søk på lovdata.no, stortinget.no, regjeringen.no,
helsedirektoratet.no, legeforeningen.no og ks.no, samt generelle søk på ord som
‘spesialistutdanning’, ‘allmennmedisin’ og ‘alis’, har vi funnet relevante dokumenter som omtaler
forarbeider, prosesser, vedtak og informasjon om temaet. Vi har gått gjennom lover, forskrifter
og rundskriv med forarbeider; høringssvar, notater og nettsider med informasjon fra
Legeforeningen og KS; nettsider med informasjon fra Helsedirektoratet; handlingsplaner,
analyser og evalueringer. Målet har vært å skaffe oversikt over relevante dokumenter og
informasjon som kan gi innsikt i etableringen, utformingen og den praktiske gjennomføringen av
den nye spesialistutdanningen i allmennmedisin, med beskrivelse av innhold, plikter og
rettigheter, ansvarsforhold, finansiering og tilskudd.
2.2 Datainnsamling
For å belyse erfaringer med spesialistutdanningen i bykommuner har vi valgt ut kommunene
Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen, Stavanger, Fredrikstad og Levanger. I de valgte
bykommunene, har vi gjennomført intervju med kommunale helseledere som har et definert
ansvar for kommunens utdanningsvirksomhet knyttet til legetjenesten og et utvalg ALIS. Vi har
gjort 11 intervjuer med til sammen 18 kommunale helseledere (både gruppeintervju og
individuelle intervju) og 10 individuelle intervju med ALIS. Det ble i tillegg gjennomført bakgrunns
intervju med to veiledere for ALIS. I Oslo er det gjort intervju med helseledere i helseetaten,
sykehjemetaten og tre ulike bydeler.
Det ble laget en egen intervjuguide for intervjuene med de kommunale helselederne (se vedlegg)
og en annen intervjuguide for intervjuene med ALIS (se vedlegg). Tema i intervjuene med de
kommunale helselederne var dagens situasjon mht. rekruttering og stabilitet i fastlegeordningen
og øvrig kommunal legetjeneste, omfanget av leger under spesialisering i allmennmedisin (ny og
gammel ordning), organisering og administrasjon av kommunens utdanningsansvar, økonomisk
og administrativ tilrettelegging av de ulike elementer i utdanningsløpet og utdanningsløpet som
helhet. Tema i intervjuene med ALIS var deres bakgrunn og vei inn i et spesialiseringsløp i
allmennmedisin, dagens arbeidssituasjon, progresjon i utdanningsløpet, hvordan de opplevde at
opplegget for og elementene i spesialistutdanningen fungerte og planer for videre karriereløp.
Intervjuene ble gjennomført i perioden fra mai 2021 til april 2022 via digital plattform (Teams).
Det var en eller to forskere til stede i hvert intervju. I de tilfellene hvor det var to forskere til
stede, hadde den ene ansvar for å stille spørsmål mens den andre noterte underveis. Det ble
gjort lydopptak av alle intervju. Forskernes notater fra intervjuene og gjennomlytting av
lydopptakene ble brukt som grunnlag for å skrive ut hovedinnholdet i intervjuene med
kommunale helseledere og ALIS. Disse tekstutskriftene dannet grunnlag for analysen.
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2.3 Dataanalyse
Intervjuene er analysert etter hovedprinsippene i tematisk analyse 3. Utdanningselementene og
en antagelse om strukturerte utdanningsløp er brukt som et rammeverk (template) for temaene i
analysen. Siden en del av det som er kommet fram, særlig i intervjuene med ALIS, kan betraktes
som sensitiv informasjon, har vi valgt å ikke synliggjøre hvilken kommune informantene spesifikt
snakker om. Unntaket er Oslo kommune som er vanskelig å anonymisere fordi de har en annen
organisering med et sentralt styrt ansvar for de kommunale allmennlegetjenestene og et
bydelsansvar for fastlegetjenesten. I kapittel 5 hvor vi beskriver ulike utdanningsløp (ALISmodeller) omtales de 10 intervjuede ALIS-ene som henholdsvis ALIS1, ALIS2, … og ALIS10. Vi
bruker sitater for å fremheve funn.
2.4 Etikk
I forskningsprosessen har vi fulgt generelle forskningsetiske prinsipp 4. Deltakerne fikk skriftlig
informasjon om studien og intervjuguide tilsendt i forkant (vedlegg) og samtykket til deltagelse
ved å la seg intervjue. Siden vi behandler personopplysninger, ble studien meldt til Norsk senter
for forskningsdata (NSD) (Referansenummer: 438919).

3

Braun, V. & Clarke, V., 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology,
3(2), pp. 77-101.

4

8
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3 OVERSIKT OVER INSTITUSJONELLE ENDRINGER, ELEMENTER I
UTDANNINGSLØPET OG ANSVAR
3.1 Institusjonelle endringer
Siden 2017 er det skjedd vesentlige endringer i innhold, organisering og ansvar for
allmennlegenes spesialistutdanning. Tidligere kunne leger som hadde avtale med kommunen
eller var ansatt i kommunehelsetjenesten la være å delta i videre- og etterutdanning. Leger som
ønsket å utdanne seg til spesialist i allmennmedisin gjorde det på eget initiativ. I 2017 kom det
forskriftsfestet krav om at alle leger som jobber i – eller har avtale med – offentlig helsetjeneste
skal være spesialist eller i spesialistutdanning 5. Det ble gjort unntak for vikariater som var kortere
enn ett år. Kommuner som benytter seg av unntaket må innen utgangen av hvert år rapportere
til Helsedirektoratet om bruken av unntaksbestemmelsen. Denne unntaksregelen kan utgjøre et
smutthull for leger som ikke ønsker å spesialisere seg, eller kommuner som ikke ønsker å legge til
rette for spesialisering.
I 2019 ble det gjort endringer i spesialistforskriften med betydning for både kommuner og leger 6.
Spesialistutdanningen gikk fra å være et område der leger og kommuner ikke hadde noe særlig
med hverandre å gjøre, til å bli et felles ansvar med nye plikter, rutiner og oppgaver. Kort
oppsummert fikk kommunene ansvar for planlegging og tilrettelegging av spesialistutdanningen
for leger i primærhelsetjenesten. Legene fikk plikt til å starte i spesialistutdanning med definerte
lærings- og kompetansemål, og ansvar for egen læring, blant annet ved å følge opp en individuell
utdanningsplan. Forandringen var størst for kommunene, som inntil da ikke hadde hatt noe med
spesialistutdanning av leger å gjøre. Endringene ble igangsatt uten at det var etablert en
infrastruktur for spesialistutdanningen i allmennmedisin. I og med at spesialistutdanning av leger
ikke hadde vært kommunens ansvar tidligere, manglet kommunene kompetanse og administrativ
kapasitet til denne oppgaven. Dette har ført til at kommunene og legene har skapt en rekke ulike
lokale opplegg for å imøtekomme de nye kravene.
For leger som allerede var i gang med spesialistutdanningen ble det vedtatt en overgangsordning
med adgang til å fullføre på såkalt «gammel ordning» ut 2025 (forlenget til ut 2026 pga
pandemien). Disse legene omfattes ikke av de nye kravene, og heller ikke av tilskuddsordningene
(se avsnitt 3.3). Allmennlegeoppgavene i en kommune består av først og fremst av
fastlegeoppgaver, legevakt, sykehjem, kommunalt akutt døgntilbud (KAD), helsestasjon,
skolehelsetjeneste, fengselshelsetjeneste og flyktningehelsetjeneste. Fastlegeoppgavene er
normalt knyttet til en næringsdrivende eller fastlønnet allmennlege med ansvar for sin
pasientliste. Ved lengere fravær dekkes fastlegeoppgavene av ulike typer vikarer. De kommunale
allmennlegeoppgavene (sykehjem, helsestasjon osv), utføres enten av fastleger med bistilling i
kommunen eller av fast ansatte allmennleger som har disse oppgavene som hovedstilling, se
tabell 1.

5
6

https://lovdata.no/forskrift/2017-02-17-192
https://lovdata.no/forskrift/2016-12-08-1482
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Tabell 1: Kliniske oppgaver. X = hører alltid til stillingen. ¤ = kan høre til stillingen

Typer klinisk legearbeid

Fastlege

Lege med
fastlegeoppgaver
X
¤
¤
¤
¤
¤
¤

Kommunalt
ansatt lege uten
fastlegeoppgaver

Listeinnbyggere på fastlegeliste(r)
X
Legevakt
X*
¤
Sykehjem
¤
¤
Kommunal akutt døgnenhet (KAD)
¤
¤
Helsestasjon
¤
¤
Skolehelsetjeneste
¤
¤
Annet (fengsel, migrasjon, rus, psyk, akutt)
¤
¤
*Legevakt hører i utgangspunktet alltid med i en fastlegeavtale-/stilling, jfr Fastlegeforskriften §13, men
kan fritas ved oppfyllelse av visse vilkår.

I tabell 2 har vi laget en oversikt over ulike typer allmennleger i kommunehelsetjenesten,
hvorvidt de er næringsdrivende med fastlegeavtale med kommunen, fast ansatt i kommunen
eller vikar, og hvilke av disse som ga kommunen rett til ALIS-tilskudd i perioden 2019-21,
tidsrommet for denne rapporten.
Tabell 2: Oversikt over ulike typer allmennleger, tilknytningsform og avtaleparter i
tilskuddsordningen

Type allmennlege

Tilknytningsform

Avtaleparter

Fastlege

Næringsdrift

Fastlege og
kommune
Fastlege og
kommune
Lege, legekontor,
kommune
Lege,
listeansvarlig,
kommune
Lege og
kommune
Lege og
kommune
Lege og
kommune

Fast kommunalt ansatt
Lege med fastlegeoppgaver

Næringsdrivende i toårig
introduksjonsstilling
Næringsdrivende vikar

Kommunalt ansatt vikar
Lege i sykehjem,
legevakt o.l. uten
fastlege-oppgaver

10

Fast ansatt
Vikar

Kunne få ALIStilskudd fra Hdir
i 2019-21
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Nei
Nei
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Med den nye spesialistutdanningen ble det innført nye og tydeligere krav til alle som på en eller
annen måte er involvert i spesialistutdanning av leger. Nedenfor har vi beskrevet de viktigste
aktørene og grunnelementene i den nye spesialistutdanningen i allmennmedisin som alle må
forholde seg til, og hvem som har ansvar for de ulike delene.
3.2
Aktører og elementer i spesialistutdanningen
Spesialistutdanningen omfatter en rekke aktører, elementer og begreper. Her følger en oversikt
med korte beskrivelser av disse.
ALIS: allmennlege i spesialisering, uavhengig av ordning og avtaler.
Registrert utdanningsvirksomhet: En registrert utdanningsvirksomhet er en kommune som er
registrert av Helsedirektoratet for å legge til rette for gjennomføring av utdanning i spesialiteten
allmennmedisin, jf. § 21, ved å legge til rette for helhetlige utdanningsløp og nødvendige
læringsaktiviteter, og kunne dokumentere hvordan arbeidet med spesialistutdanningen er
organisert og ansvaret er fordelt.
Godkjent utdanningsvirksomhet: En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat
sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent av
Helsedirektoratet for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter, jf. § 20
Utdanningsplan, kommune: For å bli godkjent som registrert utdanningsvirksomhet må
kommunen bl.a. lage en plan for spesialistutdanningen. Planen skal inneholde opplysninger om
bl.a. på hvilke læringsarenaer spesialistkandidaten kan oppnå de ulike læringsmålene, hvordan
veiledningen og vurderingen av spesialistkandidatens oppnåelse av læringsmålene organiseres og
gjennomføres, og hvordan det legges til rette for supervisjon.
Individuell utdanningsplan: ALIS skal etablere sin egen utdanningsplan i
kompetanseportalen/Dossier i samarbeid med veileder og kommunal helseleder. Det er
kommunens ansvar å se til at det blir utarbeidet en individuell utdanningsplan.
Kompetanseportalen/Dossier: Helsedirektoratet har etablert en digital kompetanseportal
(leverandør: Dossier Solutions) for opprettelse av individuell utdanningsplan, registrering og
godkjenning av læringsaktiviteter og oppnådde læringsmål. Det er ALIS selv som må registrere
seg i kompetanseportalen, og deretter invitere inn kommunal leder, veileder og supervisører i
løsningen 7.
Åpen uselektert allmennpraksis (minimum to år): Minst to år av spesialistutdanningen i
allmennmedisin må foregå i åpen, uselektert allmennpraksis på fastlegekontor. ALIS i
fastlegejobb (fastlege eller fastlegevikar) får dette automatisk som en del av jobben. ALIS med

7

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-forleger/artikler/kompetanseportalen
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hovedjobb i sykehjem, legevakt og lignende må i en periode på minst to år gå over til arbeid i
fastlegepraksis for å tilfredsstille dette spesialitetskravet.
Andre allmennmedisinske læringsarenaer kan være for eksempel sykehjem, KAD, legevakt,
helsestasjon eller fengselshelsetjeneste. Legejobb på disse arenaene utføres vanligvis av fastleger
som har disse jobbene som bistilling. Alle fastleger har plikt til å delta i legevaktordningen (noen
fritaksregler, jfr Fastlegeforskriften § 13), og legevakt inngår i læringsmålene. Noen folkerike
kommuner har valgt å etablere egne stillinger for leger i sykehjem, helsestasjon, legevakt osv.
ALIS som har dette som sitt hovedarbeid, må i en periode på minst to år likevel arbeide i
fastlegepraksis for å tilfredsstille spesialitetskravet om erfaring med åpen uselektert
allmennpraksis.
Institusjonstjeneste (minimum 6 måneder, evt 3+3) foregår vanligvis i en sykehusavdeling som er
godkjent utdanningsvirksomhet. Noen større kommunale enheter (KAD,
rehabiliteringsinstitusjon, sykehjem) som tilfredsstiller kravene, kan få status som godkjent
utdanningsvirksomhet (gjennom søknad til Helsedirektoratet). Det kreves bl.a. tilstedeværende
overlege, regelmessig internundervisning og mulighet for å oppnå læringsmålene knyttet til
samhandling og fordypning i selekterte pasientpopulasjoner.
Felles kompetansemål: Det finnes 24 felles kompetansemål (FKM) som gjelder for alle leger i
spesialisering (LIS). Dette er læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den
enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle legespesialister må
ha for å fungere godt i legerollen. De felles kompetansemålene omfatter etikk,
forskningsforståelse, kommunikasjon, kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, lovverk,
pasient- og pårørende opplæring, samhandling, systemforståelse, organisasjonsutvikling og
ledelse. ALIS må dokumentere at de har oppnådd de felles kompetansemålene. Dette må
godkjennes i kompetanseportalen – først av veileder og deretter av en helseleder i kommunen.
Kliniske læringsmål: Spesialistutdanningen i allmennmedisin har 88 kliniske læringsmål fordelt på
seks ulike tema: Allmennmedisinsk profesjonalitet, samfunnsoppdrag og forebyggende
helsearbeid, allmennmedisinsk metode, kommunikasjon og samhandling, medisinsk kompetanse,
praksisdrift og ledelse. ALIS må dokumentere at de har oppnådd de felles kompetansemålene.
Dette må godkjennes i kompetanseportalen – først av veileder og deretter av en helseleder i
kommunen.
Praktiske prosedyrer: Forskriftsfestet del av de kliniske læringsmålene. Innebærer å selvstendig
kunne utføre 58 praktiske prosedyrer som brukes i allmennpraksis, for eksempel hjertelungeredning, øreundersøkelse, demensutredning, sying av sår osv. Veileder og helseleder skal
godkjenne og signere på at prosedyrene er tilfredsstillende gjennomført.
Individuell veiledning: ALIS har forskriftsfestet rett og plikt til veiledning minimum 4 timer pr
måned og 10,5 av årets måneder i hele spesialistutdanningen. Veiledningen skal gis av godkjent
veileder, som er en spesialist i allmennmedisin med videreutdanning/kursing i veiledning.
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Veiledningen gis vanligvis av kollega på samme legekontor, men kan gis av lege ved annet
legekontor i samme eller annen kommune. Veileder godkjennes av Helsedirektoratet, og
honoreres fra kommunen, som kan søke Helsedirektoratet om tilskudd til denne kostnaden.
Supervisjon: En supervisør er en erfaren lege eller annen relevant fagperson som bistår, rådgir og
vurderer ALIS i konkrete arbeidssituasjoner i den daglige virksomheten. Det er ikke krav om at
supervisør må være spesialist i allmennmedisin. Det er ikke satt noen tidskrav til omfanget av
supervisjonsarbeidet, men det er avgjørende for god spesialistutdanning at den enkelte ALIS har
løpende tilgang til supervisjon i hele utdanningsløpet. Det er kommunen som har ansvar for at
ALIS har tilgang til supervisjon.
Gruppeveiledning: Leger som spesialiserer seg i allmennmedisin, skal i tillegg til individuell
veiledning delta i veiledningsgruppe i to år, hvorav minst ett av årene må skje samtidig som ALIS
arbeider minst 50% i åpen, uselektert allmennpraksis (dvs. på et fastlegekontor). Deltakelsen i
gruppeveiledning bør fortrinnsvis være sammenhengende, men avbrudd eller bytte av gruppe på
grunn av permisjoner o.l. kan godkjennes. Det er Legeforeningen som har ansvar for organisering
og gjennomføring av gruppeveiledningen med kompetente gruppeveiledere. Gruppeveileder og
kommunal helseleder godkjenner og signerer for deltakelsen.
Kurs: For å fylle alle læringsmål må ALIS delta på fire allmennmedisinske grunnkurs, kurs i akutt
medisin og minst seks ulike emnekurs. Det er Legeforeningen som har ansvar for å holde og
godkjenne kursene. Deltakelse dokumenteres med signert kursbevis.
I tabell 3 oppsummerer vi hvilke aktører som har ansvar for de ulike utdanningselementene.
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Tabell 3: Oppgaver, aktører og ansvar i ALIS-utdanningen

Registrert utdanningsvirksomhet
Godkjent utdanningsvirksomhet
Utdanningsplan, kommune
Individuell utdanningsplan
Kompetanseplattform (Dossier)
Åpen, uselektert allmennpraksis (min. 2 år)
Andre allmennmedisinske læringsarenaer
Institusjonstjeneste (min. 6 måneder)
Felles kompetansemål
Kliniske læringsmål
Praktiske prosedyrer
Individuell veiledning
Supervisjon
Gruppeveiledning
Kurs

Legeforeningen

Helsedirektoratet

Helseforetak

Kommune

Kommunal
helseleder

Supervisør

Gruppeveileder

Veileder

Aktører med ansvar

ALIS

Utdanningselement

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
(x)

X
X
X

X
X
X
X

*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

(x)

X
X

* Kommunal institusjon som KAD, lindrende enhet, rehab-enhet o.l. kan søke og bli godkjent
utdanningsvirksomhet.

3.3 Tilskuddsordninger
I forbindelse med endringene i spesialistforskriften innførte Helsedirektoratet to søknadsbaserte
tilskuddsordninger for kommunene:
•

•

Tilskuddsordning for utgifter til veiledning (i 2020). Denne ordningen skulle bidra til å
kompensere for kommunenes kostnader til veiledning av leger under spesialisering i
allmennmedisin i ny ordning, og var åpen for alle kommuner å søke på.
Tilskuddsordning for utgifter til ALIS-avtaler for fastleger og fastlegevikarer utover et års
varighet i kommuner med rekrutteringsutfordringer (i 2019, revidert 2021). Målet var å
øke antall fastleger i kommunene, redusere antall ledige fastlegeavtaler og øke stabilitet
blant allmennleger i spesialisering. Tilskuddet forutsatte kommunal egenandel og ble
tildelt etterskuddsvis som refusjon for påløpte kostnader.

Tilskuddsordningene ble justert allerede året etter, og ytterligere endring ble gjort i 2022. Vi
gjorde intervjuene til denne rapporten før endringen i 2022 trådte i kraft. Det innebærer at
informasjonen og erfaringene vi har samlet ikke omfatter den nåværende nasjonale
tilskuddsordningen.

14

NSDM / BNG
UIT Norges arktiske universitet

3.4 Tidslinje
Den nye spesialiseringsordningen i allmennmedisin var ikke ferdig utviklet da den ble igangsatt.
Tilpassing og utvikling har pågått, og pågår fortsatt fortløpende. For å få et bilde på de ulike
aktivitetene og endringene som har skjedd siden 2017, har vi laget en tidslinje, se figur 1.

Figur 1: Nasjonale tiltak og strategiske initiativ assosiert med
spesialistutdanningen i allmennmedisin
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4 HVORDAN ELEMENTENE I UTDANNINGSLØPET OPPLEVES I
PRAKSIS AV KOMMUNALE HELSELEDERE OG ALIS
Det nye ansvaret for spesialistutdanningen i allmennmedisin har gitt betydelig merarbeid for
kommunene. Mer ressurser savnes for å gjøre dette arbeidet, det savnes også beskrivelser av
felles rutiner og bedre standard avtalemaler. Informantene beskriver ulike modeller med mer
eller mindre ferdig utformede ordninger for hvordan kommunalt ansatte leger som ikke er
fastleger, skal oppnå nødvendig erfaring med åpen uselektert allmennpraksis.
Institusjonstjenesten synes å være en utfordring å planlegge, og det finnes ulike planer og forsøk
på ordninger. Intervjuene viser at ALIS-ene lager individuell utdanningsplan selv, og veiledere
deltar i oppdateringer. Veiledningskapasiteten kan være en utfordring. Både helseledere og ALISer synes at det kan være utfordrende å forstå læringsmål. Helseledere er opptatt av dialog og
tillit når læringsmål godkjennes. Til tross for at både ALIS-er og veiledere synes å være travle, er
ALIS-er fornøyde med både individuell veiledning og gruppeveiledning.
4.1 Å være registrert utdanningsvirksomhet krever ressurser
En registrert utdanningsvirksomhet er en kommune som er registrert av Helsedirektoratet, for å
legge til rette for gjennomføring av utdanning i spesialiteten allmennmedisin. Kommunen skal
tilrettelegge for helhetlige utdanningsløp og nødvendige læringsaktiviteter, dokumentere
hvordan arbeidet med spesialistutdanningen er organisert og ansvaret er fordelt, og lage en plan
for spesialistutdanningen.
Savner stabsressurser til oppfølging
Det å holde oversikt over ALIS-avtalene er en del av det som kommunen skal administrere. Dette
ses på som er en helt ny oppgave for kommunene. En helseleder etterlyste stabsressurser som
kan brukes til å følge opp ALIS-ene på en god måte. Helselederen sa at de prøver så godt de kan,
men så glipper det litt. Lekkasjen av ALIS-er er stor til andre kommuner. Helselederen mente at
de kan ha gode intensjoner om å følge opp en ALIS i kommunen, men de har ingenting som
holder dem tilbake. «Så det å ha et bedre system som gjør at vi kan følge dem tettere og de ser
verdien av å kunne gi tilbake til egen kommune, det tror jeg vi trenger ressurser til.»
Det å komme i gang som registrert utdanningsvirksomhet, inntraff samtidig med
rekrutteringskrisen til fastlegeordningen, og så kom pandemien. Dette har ført til forsinkelser
med hensyn til hvordan utdanningsaktiviteter har blitt håndtert. En helseledere erkjente at man
fra kommunens side generelt ligger på etterskudd, og at det er mange unge leger som ikke har
fått noen god start på sin spesialisering de siste to årene. Dette til tross for at den aktuelle
kommunen er langt fremme i organisering og tilrettelegging for spesialisering. Det er mangel på
administrasjon, oversikt, struktur og planlegging, og dette handler om mer penger, sa
helselederen.
En helseleder i en annen kommune syntes at det på sett og vis var bra at kommunen har fått
utdanningsansvar, for da får de oversikt over hvor langt de ulike ALIS-ene er kommet i
spesialiseringsløpet. Men dette krever veldig mye administrasjon og koster mer enn før.

16

NSDM / BNG
UIT Norges arktiske universitet

Helsedirektoratets tilskuddsordning er vrien, og søknadsmodulen er kronglete, tidkrevende og
vanskelig, mente helselederen. Mange kommunale helseledere har ikke tid til å holde på med
dette. Regelverket harmonerer ikke med søknadsmodulen, og det er heller ikke samsvar mellom
søknadsmodulen og det som står i tilskuddsveiledningen, beskrev helselederen.
Tilskuddsordningen ble oppfattet som uforutsigbar for både kommune og ALIS. Kommunene må
søke på etterskudd. Siden de ikke kan vite sikkert hvor lenge ALIS blir i kommunen, har det vært
vanskelig å budsjettere størrelsen på kommunenes egenandel for påfølgende år.
En helseleder i en tredje kommune påpekte at det har krevd administrative ressurser å planlegge
gjennomføringen av åpen uselektert allmennpraksis for kommunalt ansatte leger som ikke er
fastleger, og så skal det også finnes ressurser for drifte dette. De jobber holdningsskapende i
kommunen for å få aksept for hvor mye det koster å drive ikke bare en fastlegeordning, men å
drive en utdanningsvirksomhet for såpass mange leger som de gjør. Kommunen har ikke tilført
nye administrative ressurser til dette arbeidet og de strever litt med å komme i mål. Fremover
skal arbeidet rundt det å være utdanningsvirksomhet styrkes. Da de begynte arbeidet for å bli
registrert utdanningsvirksomhet håpet de å få til utdanningsløp som var forutsigbart for den
enkelte ALIS. De ønsket at også næringsdrivende fastleger skulle kunne legge inn
tilbakemeldinger til kommunen om når de tenker å gå i permisjon, slik at man på forhånd kunne
planlegge fraværet inn i andre legers spesialiseringsløp.
Volumet av sykehjemsleger som skal følges opp, og som ikke er spesialister, kan illustreres med
tall fra Oslo per april 2022; ifølge helseleder med ansvar for ALIS-er i sykehjem var 16 av 90
sykehjemsleger registrert under spesialisering i gammel eller ny ordning, og rundt 10 var ferdige
spesialister. Det vil si at rundt 64 sykehjemsleger ikke var i et spesialiseringsløp på sitt
arbeidssted. Noen av disse var ansatt før 2017, og dermed ikke pliktig til å gjennomføre
spesialisering, men de får tilbud om det. Resten er foreløpig ikke registrert med utdanningsplan
av kapasitetsårsaker.
Etterlyser bedre standard avtalemaler
Flere helseledere nevnte at de savner bedre standard avtalemaler. En helseleder uttalte: «her
sitter det jo faktisk x antall kommuner i Norges land som skal finne opp et eget hjul, og det er jo
helt merkelig når du skal tilfredsstille et lovkrav og forskriftskrav om spesialiseringen som er
såpass tydelig». En kommune var i ferd med å sluttføre en mer omfattende kommunal plan for
hvordan læringsmål skal oppnås hvor det også finnes en mal for individuell utdanningsplan som
inneholder litt andre elementer enn Helsedirektoratets standard. Dette handler om mer spesifikk
informasjon om hvilke læringsarenaer de har i kommunen og litt mer praktisk informasjon med
tanke på framdriftsplan. Det er behov for standard avtalemaler som kan tilpasses lokale forhold,
for eksempel som veiledere kan bruke uten at det tar så mye tid, uttalte en helseleder.
Mer samarbeid?
En helseleder mente at spesialistforskriften har ført til at kommunene må samarbeide mer for å
kunne oppfylle utdanningsvirksomhets-forpliktelsen; de må snakke sammen om politiske vedtak
som kan påvirke nabokommunene slik at de kan jobbe med felles front, og mindre kommuner
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kan være avhengige av å få plassere noen av sine leger i åpen uselektert allmennpraksis som
bykommunen kan være behjelpelig med. Noe formelt nedsatt samarbeid er det imidlertid ikke.
Det synes å være begrenset formalisert samarbeid mellom bydelene i Oslo om
spesialistutdanningen i allmennmedisin. Et prosjektsamarbeid skulle arbeide med koordinering
på tvers, men oppstart ble forskjøvet på grunn av pandemien. En liten enhet med en lege og en
spesialrådgiver skal jobbe videre ut mot bydelene og etatene for å samle bydelene om mer
samordnede løp. En helseleder mente at det burde vært mer samarbeid, og mer burde vært
sentralstyrt fra kommunen. Helselederen etterlyste at det lages felles rutiner på ting som alle må
gjøre uansett. Helselederen kommenterte at samarbeid mellom bydelene nå oppstår tilfeldig, for
eksempel dersom bydelsoverlegene kjenner hverandre.
Krevende med spesialisering av vikarleger
Spørsmålet om spesialisering er noe som aktualiseres tidlig med vikarleger. En helseleder viste til
kommunenes generelle utdanningsplan hvor det er en forutsetning at vikariatet har en varighet
på minst seks måneder og at vikaren har en klar plan om å bli spesialist i allmennmedisin, før
kommunen legger til rette for spesialisering. Dette innebærer at vikaren er med i en
veiledningsgruppe eller har søkt om dette. Det må også foreligge en vikaravtale med
hjemmelsinnehaver som er meldt inn til kommunen. Slike vikarer får en informasjonspakke fra
kommunen.
Helseleder i en bydel observerte at det ikke er så ofte en vikar er i bydelen i mer enn ett år.
Administrativt er det krevende å skape noe strukturert utdanningsløp for vikarer som kommer og
går: «Det at de skal registreres, følges opp, hvor i løpet er de? Dette er spørsmål som bydelen før
ikke var opptatt av», sa helselederen, som trodde at det vil komme en tid hvor bydelen vil ha
fastleger som bydelen følger gjennom hele spesialiseringsløpet.
4.2

Åpen uselektert allmennpraksis – alternativer til næringsdrift er ikke ferdig
utformet
Minst to år av spesialistutdanningen i allmennmedisin må foregå i åpen uselektert allmennpraksis
på fastlegekontor. Dette er ikke noen utfordring for fastleger som er i spesialisering. Men det
synes å være en stor utfordring å få gjennomført to år med åpen uselektert allmennpraksis for
ALIS som ikke er fastleger, men har hovedstilling i for eksempel sykehjem, legevakt eller
helsestasjon. Utfordringen er særlig knyttet til om det er rimelig at en fast ansatt og fast lønnet
kommunalt ansatt lege må bli næringsdrivende fastlegevikar i minst to år for å tilfredsstille kravet
om åpen uselektert allmennpraksis. Intervjuer med både ALIS-er og helseledere tyder på at det i
flere bykommuner finnes alternative ordninger som er å anse som halvveis planlagte eller som er
under utvikling, men at man ikke har kommet i mål med gjennomføring og endelig utforming.
Temaet åpen uselektert allmennpraksis synes altså å være av de minst ferdige elementene i
spesialistutdanningen i allmennmedisin.
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Etablerer kommunale legekontor og kommunale fastlegestillinger
Flere bykommuner har planer om å etablere kommunale legekontorer, men de har ikke kommet i
mål med planleggingen før de kommunalt ansatte ALIS-ene allerede står i kø for å jobbe i åpen
uselektert allmennpraksis. Flere helseledere beskriver selv situasjonen som at mye fortsatt er i
støpeskjeen.
En helseleder i en kommune fortalte at det nå opprettes kommunale fastlegestillinger og at man
kanskje vil kunne bruke disse stillingene til å sikre kommunalt ansatte leger uselektert
allmennpraksis. Dette vil gi større forutsigbarhet. Men det er ikke helt klart hvordan dette blir, sa
helselederen. ALIS-ene bekreftet usikkerheten rundt hvordan ordningen blir: skal stillingene
øremerkes kommunalt ansatte leger som trenger to år uselektert allmennpraksis, eller er dette
fastlegestillinger som blir åpne å søke på for alle? Det nevnes at antallet planlagte 0-lister er
dimensjonert til halvparten av antallet kommunalt ansatte leger som trenger å starte i denne
typen praksis innen et års tid. En ALIS kommenterer at hvis disse stillingene lyses åpent ut, så blir
løsningen å finne seg et vikariat i næringsdrift, noe som hørtes overveldende ut og ikke fristet
denne ALIS-en. En annen ALIS delte samme oppfatning og ønsker heller å være fast ansatt i den
livssituasjonen som ALIS-en er i med små barn.
Helseleder i en annen kommune viste til at det har vært en diskusjon om kommunen skal betale
kommunal lønn når en fast ansatt lege ved sykehjem eller i legevakt er i åpen uselektert
allmennpraksis ved privat eide fastlegekontor, eller om legene skal være næringsdrivende i de
jobbene.
Bruker fastlønnede vikarer i næringsdrift hjemmel
En helseleder uttalte at i tilfeller hvor næringsdrivende fastleger har sagt opp sin fastlegeavtale
og man ikke har lyktes med å finne en kjøper til praksisen, har kommunen latt fastlønnede ALIS
jobbe der som vikar, selv om det er næringsdrift hjemmel. Dette har imidlertid ikke vært noen del
av en plan fra kommunens side, men har blitt en praktisk ad-hoc løsning. Helseleder i en annen
kommune så muligheter for å få alle ALIS-ene gjennom uselektert allmennpraksis ved ledighet i
fastlegehjemler, for eksempel ved svangerskapspermisjoner hvor det har vært problemer med å
skaffe vikarer. Helseleder så muligheter for å la kommunalt ansatte leger jobbe ett år på
kommunal fast lønn i slike tilfelle, uten at dette enda er prøvd ut.
En tredje helseleder beskrev kommunalt ansatte ALIS på fast lønn i privat eide fastlegekontor
som nybrottsarbeid og vanskelig i et landskap der forutsetningene endrer seg både nasjonalt og
på legekontorene. En problemstilling var at legekontorene i kommunen ikke er enige seg imellom
og at det derfor er vanskelig å lage like avtaler med alle legelegekontorene i kommunen.
Helselederen mente at det hadde vært enklere hvis regelverk og økonomi knyttet til
spesialistutdanningen hadde vært på plass nasjonalt først.
Uavklar arbeidsdeling mellom kommunen og bydeler
I Oslo syntes det å være uavklart hvordan legevaktslegene skal oppnå åpen uselektert
allmennpraksis. Et etablert samarbeid med et legekontor eid av en bydel ble på
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intervjutidspunktet ikke lenger ansett av Legeforeningen å tilfredsstille for kravet om åpen
uselektert allmennpraksis, med begrunnelse om at fastlegelistene på legekontoret var for korte.
Fra legekontoret og helseetatens side var man uenige i beslutningen. Arbeidsdelingen mellom
kommunen og bydelene synes uavklart. Også for sykehjemslegene synes det å være noen
uklarheter når det gjelder hvordan de skal skaffe seg åpen uselektert allmennpraksis, for
eksempel om vikaravtaler.
Kommunen stiller nye krav ved faste ansettelser – og bruker sin styringsrett
En helseleder fortalte at kommunen, for å få alle leger gjennom åpen uselektert allmennpraksis,
nå kan omplassere leger eller innløse en hjemmel og prioritere den til en ALIS som skal ha sin
uselekterte allmennpraksis. Ved nye faste ansettelser stiller kommunen nå krav om spesialisering
og at arbeidsgivers styringsrett kan brukes. Kommunen har tidligere ikke vært så villig til
midlertidige ansettelser, men ser nå fordelen med å ha midlertidige ansettelser slik at
kommunalt ansatte leger kan kommer gjennom spesialiseringsløpet: «... du får fast ansettelse
her, du har disse godene, men du har også et krav om å spesialisere deg, samtidig som du i en
sånn og sånn situasjon vil måtte plasseres i virksomheter som har manglende legedekning, men
som er tellende for spesialisering».
4.3 Ulike planer for institusjonstjenesten - uavklart om tilrettelegging
Intervjuer med helseledere fra kommuner med tilknytning til fem ulike lokale helseforetak og tre
regionale helseforetak, viste at det foreløpig er svært ulike planer og ordninger for ALIS sin
institusjonstjeneste, og at det er uklart hvem som skal ha hvilke roller i koordinering og
tilrettelegging av institusjonstjenesten. Noen ALIS-er hadde gjennomført institusjonstjenesten før
de startet som ALIS.
Variasjon i ordninger
To kommuner har etablert samarbeid med et lokalt helseforetak om relevante stillinger for ALIS i
spesialisthelsetjenesten, med signerte avtaler. Helselederen i den ene kommunen uttalte at
planen er at ALIS skal melde interesse for institusjonstjeneste, som helselederen melder videre til
lokalsykehuset, og at sykehuset sier fra hvis det blir en relevant stilling ledig. Dette har ikke
skjedd enda, og det er ikke mange ALIS-er som har meldt ifra på denne måten. Helselederen
trodde imidlertid at dette systemet blir brukt mer etter hvert. Den andre kommunen har hatt to
ALIS-stillinger på lokalsykehuset, men har hatt problemer med å skaffe ALIS til «rett» tidspunkt,
det vil si når sykehusets stillinger er ledige. Det regionale helseforetaket ønsket nå å ha en
søknadsportal med lengre planlagte vikariater i stedet, hvor man kan abonnere på ledige
stillinger, uttalte helseleder.
Helselederen i en tredje kommune beskrev en plan (som på intervjutidspunktet foreløpig var et
forslag) om å sette av 10 stillinger på lokalsykehuset som fordeles etter behov til ALIS-er som
trenger seks måneders institusjonstjeneste, og at det skal være en ALIS-koordinator knyttet til
dette. I en fjerde kommune ble det vist til det regionale ALIS-kontorets arbeid med å få på plass
en rulleringsordning hvor kommunene har tilgang til faste ALIS-stillinger på sykehuset.
Kommunen ønsket forutsigbarhet og å kunne tilby dette som del av et helhetlig utdanningsløp.
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Det ble kommentert at «det er et langt lerret å bleike», og at det regionale helseforetaket ønsker
at kommunene skal betale for at en ALIS skal arbeide på sykehuset i seks måneder. I en femte
kommune ble det vist til en avtale med sykehuset hvor de har en plikt til å samarbeide om
institusjonstjenesten, og samarbeidspunkter hvor helseforetaket forplikter seg til å veilede.
Helselederen ønsket at sykehuset skal etablere stillinger med et nyttig innhold for ALIS, og at det
er problemer med å oppfylle læringsmålene når stillingene er for ufokuserte: «en har jobbet
ganske tett opp mot praksiskonsulentene for å få til stillinger som ikke bare tjener sykehusets
formål, altså å ha effektive allmennpraktikere i et akuttmottak eller en skadepoliklinikk, men at
det blir et innhold i tjenesten som er verdt å ta med seg tilbake igjen», sa helselederen.
Helselederen påpekte at de har en avtale, men at sånn som den fungerer i praksis er det noen få
sykehusavdelinger som tilbyr egnet og godt tilrettelagte tjenestevilkår for ALIS, og en del
avdelinger som ikke får det til. Helselederen uttrykte at det har vært utfordrende å få
helseforetaket til å forstå at de er en del av kommunens utdanningsstruktur for ALIS, og at man
fra kommunens side ikke bare skal tilpasse seg sykehusets behov for drift:
«vi har opplevd ALIS som kommer ut etter 6 måneder i sykehus som ikke har klart å fylle
læringsmålene fordi sykehuset ikke har fulgt opp spesialistkravene i vår spesialitet. Det
betyr at ALIS må tilbake igjen i sykehuset for å få oppfylt kravene»
To helseledere nevnte muligheten for å få KAD og helsehus godkjent som institusjonstjeneste, og
en var i ferd med å søke godkjenning for dette. Den ene helselederen mente at dette kan gjøre at
de kan gi noen gode, helhetlige spesialistutdanningsløp i egen kommune. Den andre
helselederen var fra en bydel hvor det foreløpig ikke hadde vært behov for institusjonstjeneste,
og at dette var et spørsmål som blir aktuelt når aktuelle vikarer er kommet lenger ut i
spesialiseringen – om de i det hele tatt er i bydelen da.
Koordinering og tilrettelegging er fortsatt i støpeskjeen
Flere helseledere uttrykte at det er vanskelig å planlegge institusjonstjenesten fordi dette er lite
forutsigbart både når det gjelder tidspunkt og sted, og noen ALIS-er bytter spesialisering
underveis. Utgangspunktet er at ALIS selv «eier» sin spesialisering. Det ble pekt på viktigheten av
at ALIS skal kunne følge sin egen interesse og velge institusjonstjeneste styrt av dette, og at det
vanligvis ikke er vanskelig for dem å skaffe seg institusjonstjeneste. Flere helseledere
kommenterte at de fleste ALIS-er tenker at de skal ordne institusjonstjenesten selv. En helseleder
pekte på at kommunen sin rolle er å legge til rette, men at de har begrenset med ressurser til
dialog med helseforetaket. En annen helseleder så at det kan bli et problem framover å få
innpass fordi leger i større grad enn før ansettes i denne typen stillinger i helseforetakene, og
mente at det burde vært øremerkede ALIS-stillinger nasjonalt.
En problemstilling er hvem som skal skaffe vikar når ALIS er i institusjonstjeneste. En helseleder
uttrykte at ALIS-er som er næringsdrivende fastleger, helst forsøker å skaffe vikar selv, mens
kommunen skaffer vikar for kommunalt ansatte ALIS-er. En annen helseleder uttrykte at hvis
ansvaret for å skaffe vikar ble lagt til kommuneoverlegen så kunne de fått god oversikt og bedre
flyt. De foreløpige ordningene og planene plasserer ulike aktører i helseforetakene som
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koordinatorer for institusjonstjenesten. Dette er noe som er i støpeskjeen. Fra to kommuner ble
forventninger til sykehusenes praksiskonsulenter (PKO) nevnt. En helseleder mente at dette skulle
vært samhandlingsutvalget mellom kommunene og sykehuset sin oppgave: «det er den arenaen
der sykehuset samarbeider med nærliggende kommuner. Men vi har en avtale i bunnen som
fungerer så som så». Helselederen påpekte at det er et utall ALIS-er som skal ha
institusjonstjeneste, og at dette er en flaskehals. En problemstilling som ble reist er hvorvidt en
ALIS skal prioriteres fremfor andre leger som søker jobb på sykehusene.
ALIS-ene som er intervjuet hadde ulike oppfatninger av hvorvidt det er de selv eller andre som
ordner jobb som kvalifiserer for institusjonstjenesten. To ALIS-er oppfattet at de skal ordne dette
selv. En ALIS var ferdig med institusjonstjenesten. De øvrige uttrykte på ulikt vis at det ikke er helt
klart hvor eller hvordan institusjonstjenesten skal komme i stand, uten at de uttrykte
bekymringer om dette. En ALIS hadde fått forespørsel fra kommunen som har et samarbeid med
helseforetaket om å bli orientert når det åpner seg muligheter for vikariater der. Andre
kommentarer var at ALIS «trenger sykehusåret – det blir OK å komme bort litt», og en annen
gledet seg og ville gjerne jobbe ett eller to år på sykehus. En ALIS kommenterte at det er
vanskelig med vikar, men at kommunen ordner dette.
4.4 Læringsmål
Spesialistutdanningen i allmennmedisin har 88 forskriftsfestede kliniske læringsmål fordelt på
seks ulike tema. Helselederne og ALIS-er pekte på utfordringer med å forstå læringsmålene,
helseledere var opptatt av hvordan godkjenningen foregår, og de pekte på merarbeid som skapes
når ALIS-en flytter underveis i spesialistutdanningsløpet.
Utfordrende å skjønne læringsmål
En helseleder mente at det er utfordrende å skjønne læringsmål og hvordan de skal oppnås, og
savnet forklaringer. Helselederen kommenterte at når læringsmålet er «svevende», må ALIS-en
skjønne at de skal reflektere rundt om de har nådd det. Dette er en krevende øvelse, mente
helselederen. En annen helseleder kommenterte at det har vært litt vanskelig å sortere hvilke
læringsmål som hører til hvilken utdanningsdel.
ALIS-er som er intervjuet, kommenterte på en kritisk måte hvordan læringsmålene enten er ulne,
at de er «som et mareritt», at det er mange og uoversiktlige læringsmål, at læringsmålene er lite
konkrete og det er vanskelig å forstå om de er oppfylt, eller at dette er rotete skrevet: «man må
nesten gjøre en tekstanalyse av læringsmålene for skjønne hva det er man egentlig skal». Den ene
ALIS-en beskrev at arbeidet med læringsmål er skippertaksarbeid. En annen forklarte at man må
bruke mye tid på å gå igjennom for å få oversikt, og at hun følte seg alene med å finne ut av
dette, for eksempel hva som ligger i læringsmål om «møte med kommunen». Læringsmål knyttet
til legevakt og prosedyrelisten ble pekt på som enkle å forstå.
En fordel å avvente godkjenning?
En helseleder observerte at det er mange ALIS-er som drøyer med å sende inn læringsmål til
godkjenning. Helselederen mente man gjerne bør vente litt og ikke godkjenne før det nærmer
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seg slutten av spesialisering eller et arbeidsforhold. En ALIS kommenterte også at de fleste
læringsmålene er laget for å bli godkjent på slutten av spesialiseringsløpet og at det er tid og
erfaring som skal til for å oppfylle dem.
Helseleders endelige godkjenning basert på god dialog og tillit til veileder
Flere helseledere beskrev prosessen med at veileder godkjenner læringsmål i første omgang.
Deretter kommer de til helseleder for endelig godkjenning. Flere helseledere trakk frem
viktigheten av dialog med veileder og ALIS når man godkjenner læringsmålene. Det ble påpekt at
systemet det legges opp til er basert på tillit. Helselederen må ha tillit til at både ALIS og veileder
har gjort det de skal før man endelig godkjenner læringsmålene på vegne av kommunen.
En helseleder fortalte at hun er nøye på at læringsaktiviteter skal være godkjent før hun
godkjenner læringsmål. En annen sa at når hun godkjenner et læringsmål, så sier hun at denne
legen er god nok, og syntes det var vanskelig å vite hvor man skal sette grensen for godkjenning.
Et annet poeng som det ble pekt på var at det er viktig å kunne ha en samtale med veileder for å
få et inntrykk av hvordan ALIS fungerer: «Det er viktig at det er kvalitet knyttet til ALIS. Det må
ikke bli sånn at man bare krysser av.»
Noen påpekte at dialogen med veileder og ALIS tar tid. En helseleder kommenterte at det i
utgangspunktet er en liten jobb å følge med på å kvittere ut læringsmål, men at dette kan bli mye
jobb hvis det er en lege som ikke fungerer eller en man er usikker på med tanke på skikkethet.
«Man blir jo ansvarlig for det man kvitterer ut», sa helselederen. En helseleder syntes at
godkjenning gir en fin mulighet til å følge med på hvor langt i løpet ALIS-en er kommet.
Når ALIS skifter kommune eller bydel underveis, blir det merarbeid
En helseleder så for seg at ALIS som har startet på spesialistutdanningen i en annen kommune
eller bydel, må sørge for å få godkjent aktuelle læringsmål der de kommer fra, sånn at de kan
starte med nye læringsmål videre i løpet når de kommer til neste sted; det kan ikke være sånn at
en veileder som kommer inn seint i løpet, skal måtte ta på seg jobben med å godkjenne alle
læringsmål. Det rimer ikke med det som tildeles av midler til veiledning, mente helselederen.
Det synes som det i praksis er mye jobb med det å godkjenne læringsmålene. En helseleder trakk
opp et eksempel om at det kommer en ALIS som har vært halvannet år i spesialisering et annet
sted, og vedkommende skal være seks måneder i den nye kommunen. Nesten ingen læringsmål
var gjennomført. Da så helselederen at de fort vil få en diskusjon hvis bydelens veileder må
godkjenne læringsmål basert på at de må ta ALIS-ens ord for gitt. Et annet spørsmål var hvem
som skal betale for dette. Hvis en annen kommune har fått støtte til veiledning i ett og et halvt år
og aktiviteten ikke er registrert i form av tilhørende godkjente læringsmål i kompetanseportalen
Dossier, kan det bli mange flere timer på den nye kommunens veileder enn det man normalt
regner inn i veiledningen, og dette kan bli en utfordring, mente helselederen.
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4.5 Individuell veiledning og gruppeveiledning
ALIS har forskriftsfestet rett og plikt til veiledning minimum fire timer per måned og 10,5 av årets
måneder i hele spesialistutdanningen. Veiledningen skal gis av godkjent veileder, som er en
spesialist i allmennmedisin med videreutdanning eller kursing i veiledning.
Noen utfordringer med å skaffe godkjente veiledere
Inntrykket er at det varierer hvor tett på helselederne er legetjenesten, og dermed hvor godt de
ser eller er satt inn i problemstillinger som gjelder ALIS og elementene i utdanningsløpet.
Kjennskapen til Helsedirektoratets tilskudd til veiledning av ALIS varierer også. En helseleder i en
bydel forteller at de foreløpig ikke har gått så mye inn i dette. Inntrykket er at legekontorene som
har vikarer, som har startet på spesialisering, har fastleger som kan tenke seg å være veileder.
Helselederen håpet at legekontorene kan samarbeide litt sånn at en lege kan veilede for flere
leger i den grad det går an. Helseleder trodde ikke dette vil være noe problem. Dette sa
helselederen basert på den erfaringen de har med å skaffe veiledere til LIS1.
Helseledere i en kommune meldte at det opplevdes trått å få tak i veiledere og problemer med å
rekruttere veiledere som tidligere jobbet dugnad. Dette ble begrunnet med fastlegekrisen. I en
annen kommune merket de at det er vanskelig å få på plass veileder, at mange veiledere mangler
veilederkurs, at kapasiteten på veilederkurs er mindre på grunn av koronapandemien, men at det
er stor interesse for veilederkurs blant veiledere. I en tredje kommune var de fleste som fungerte
som veiledere, ikke godkjente veiledere. Helseleder forklarte dette med at Legeforeningen var
sent ute med kurs, kommunen måtte starte selv, pandemien punkterte det hele og at staten har
lagt inn for lite penger til veiledning. Helselederen beskrev at «plutselig står vi i en situasjon hvor
vi egentlig hadde veldig god tilgang på veiledere før, da det ikke var lønnet og spesialiseringen var
litt mer rund, mens plutselig nå så står vi med kandidater uten veiledere». Da tok kommunen
noen grep, orienterte seg i forhold til hva nabokommuner gjorde og gikk i forhandlinger med
Legeforeningen om bedre avlønning. De erstattet et system som kollapset, med kommunalt
ansette veiledere i bistilling der veilederne fikk pensjonspoeng, og doblet veiledningsinnsatsen:
«.... og så plutselig hadde vi mer veiledere enn vi hadde veiledende». I denne kommunen beskrev
helseleder hvordan den nye spesialistutdanningsmodellen stiller store krav til veiledere; «både i
det å hjelpe kandidaten med å legge en individuell utdanningsplan, det å sørge for at
læringsmålene skulle kunne oppnås, det at supervisjon så til de grader blir en stor del av
veilederoppgaven på kontoret, og ikke minst det at så mange av læringsmålene legger opp til at
du skal ha felleskonsultasjoner. Det er enormt tidkrevende». Helseleder kommenterte at de ikke
har nok folk til å dele alle veiledningsoppgavene på.
En annen helseleder meldte at det ikke er utfordringer med å skaffe veiledere til
næringsdrivende fastleger; fastleger synes det er interessant å være veileder. I denne kommunen
ønsket man at det er ALIS selv som finner en veileder som de kan gå godt overens med, fremfor
at kommunen tildeler veileder. De hadde imidlertid større problemer med å skaffe veiledere for
kommunalt ansatte ALIS-er. En helseleder fortalte for eksempel om veiledere som i snitt bruker
en dag hver uke til å veilede fem ALIS hver.
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En helseleder fortalte om hvordan pandemien har ført til små muligheter for å arrangere
veiledersamlinger. Før koronapandemien samlet kommunen alle veiledere, men ikke etter. De
hadde et felles møte i fjor sommer, og intensjonen var å ha jevnlige samlinger.
Fra en kommune ble det pekt på at kommunen ikke får dekket utgifter som kommunen har til
veiledning på gammel ordning, og at det fortsatt var to år igjen av aktuelle spesialiseringsløp. For
kommunen ville det være en fordel om ALIS på gammel spesialiseringsordning konverterte til ny
ordning. Det ville gitt kommunen mulighet til å søke tilskudd til ALIS-avtale og kommunen kunne
holdt bedre oversikt over hvor langt ALIS er kommet i utdanningsløpet. Den aktuelle kommunen
skilte ikke på veiledningen i forhold til om ALIS er i gammel eller ny ordning.
ALIS-er var fornøyde med den individuelle veiledningen
Alle de intervjuede ALIS-ene, utenom to, uttalte seg positivt om individuell veiledning. To av ALISene fortalte at veileder passer på eller tar det meste av ansvaret for at det prioriteres tid til
individuell veiledning. To ALIS-er beskrev hvordan de selv tar opp ønsket tema. En beskrev
hvordan veiledning om planlagte læringsmål byttes ut hvis det kommer opp andre aktuelle
læringsmål, og at de sjekker ut og snakker om andre læringsmål som kanskje aldri kommer opp.
En ALIS uttalte at hun var veldig fornøyd med veilederen sin, som ifølge ALIS gjorde henne
klokere og fikk henne til å reflektere over det hun holder på med og hvordan hun kommuniserer.
Travle ALIS-er og veiledere
To av de intervjuede ALIS-ene sa at det ikke er lett å få til individuell veiledning hver uke. Den ene
var ikke på kontoret samtidig som veilederen, men var ellers positiv til selve veiledningen som
foregår på Teams. En ALIS kommenterte at veilederen virket sliten og en annen beskrev at
veilederen var veldig travel, gjerne ville gi kjappe svar, og oppfattet at det er ganske vanlig å ha
det sånn. En næringsdrivende ALIS kommenterte at ALIS ikke får noen kompensasjon for tiden
som brukes til individuell veiledning; det er kun veileder som får dette.
ALIS-er er fornøyde med gruppeveiledning
Legene som spesialiserer seg i allmennmedisin, skal i tillegg til individuell veiledning delta i
veiledningsgruppe over to år. De fem intervjuede ALIS-ene som var godt i gang med eller ferdige
med veiledningsgruppe, var alle svært positive til gruppeveiledningen. Det ble kommentert at det
var god og åpen dynamikk hvor folk delte, at noe er vanskelig å snakke om på legekontoret fordi
det involverer de som ALIS jobber med, at det er satt av tid til erfaring og refleksjon, og at dette
er nyttig.
For kommunalt ansatte leger kan det være utfordrende å få til at det ene året i gruppeveiledning
skjer samtidig med åpen uselektert allmennpraksis, noe som er et krav. Dette kan handle om at
man ikke får plass i veiledningsgruppe før man har på plass en avtale med et fastlegekontor. En
helseleder kommenterte ønsket om kontinuitet i fastlegeordningen med at unge leger er mye
borte på grunn av spesialisering og fødselspermisjoner, og mente at systemet ikke er særlig
kvinnevennlig, og at man ikke kan få barn når man vil: «Fødsel er ikke gyldig fravær fra
veiledningsgruppa. Hvem er det som har lagd disse reglene? Det er i hvert fall ikke kvinner».

NSDM / BNG
UIT Norges arktiske universitet

25

4.6 Varierende om det er godtgjørelse for supervisjon
En supervisør er en erfaren lege eller annen relevant fagperson som bistår, gir råd og vurderer
ALIS i konkrete arbeidssituasjoner i den daglige virksomheten. Det er ikke satt noen tidskrav til
omfanget av supervisjonsarbeidet. I tre av fem kommuner hvor vi har intervjuet, sa helseledere
at de har begynt å gi godtgjørelse for supervisjon. Det ble vist til at dette vært en uløst
problemstilling i Norge; at staten ikke har godtatt å gi noen økonomisk kompensasjon for
supervisjon og at Legeforeningen har vært uenige i dette. En vanlig oppfatning var at legekolleger
stort sett gir ulønnet supervisjon likevel. I den ene kommunen ble det vurdert å gi tilskudd til
legekontoret som skal omfatte supervisjon for å ha en ALIS, men dette var ikke vedtatt enda. I en
annen kommune ble det vurdert å bruke tilskudd til ALIS-avtaler fra Helsedirektoratet til å
honorere supervisjon. En tredje kommune hadde økt godtgjørelsen til veiledere slik at dette
omfatter arbeidet med supervisjon. De øvrige helselederne svarte at supervisjon ikke er noe
problem; det ses enten på som dugnad, eller at det er en kommunalt ansatt lege som fungerer
som supervisør.
De fleste av ALIS-ene beskrev at de bruker øvrige fastleger på legekontoret til supervisjon, mens
en brukte kun veilederen og et par andre spesialister. Alle kommentarene om hvordan
supervisjon fungerer var positive, selv om det ble bemerket at man noen ganger må vente til
legen er ledig. En ALIS påpekte at «Du velger hvem du spør om hva. Og det er greit. Og de bruker
meg også» ... «har jo vært lege i spesialisthelsetjenesten og jeg kjenner mange snarveier, og hva
som er innafor å henvise. Jeg er også en ressurs for dem». I dette tilfellet kan en betrakte dette
som gjensidig veiledning i et fagfellesskap – og ikke ensidig supervisjon. En annen ALIS beskrev
det heldige med å ha supervisør og veileder i ett; at de sammen kan se på et sår eller gjøre andre
vurderinger, at de får drøftet caser og kasuistikker på bakgrunn av ALIS sine journalnotater.
4.7 Kurs
ALIS-ene må delta på fire allmennmedisinske grunnkurs, kurs i akuttmedisin og minst seks ulike
emnekurs. Legeforeningen holder og godkjenner kursene. Helselederne nevnte ulike ordninger
for kompensasjon for kurs for ALIS; to fortalte at ALIS får 10 kursdager per år, eller at kommunen
dekker eventuell hospitering. En helseleder forklarte at det er et uklart regelverk knyttet til hva
praksiskompensasjonen skal være. En annen helseleder uttrykte tilfredshet med
Helsedirektoratets tilskuddsordning til ALIS-avtale for ALIS som er næringsdrivende fastleger,
hvor det oppfattes som fritt spillerom til å forvalte tilskuddet på
240 000 kroner per år per kandidat i året, mot at kommunen stiller med 60 000 kroner per
kandidat i egenfinansiering. Kandidatene får utdanningsstøtte til kurs, til alt som ikke
Utdanningsfond 2 dekker, og de får praksiskompensasjon. Kommunen hadde laget en
fordelingsnøkkel i forhold til hvor mye driftsutgifter ALIS har; ALIS som er fastleger med hjemmel
får full pott, og mens ALIS i introduksjonsstilling får halv pott. Dette fordi ALIS i
introduksjonsstilling ikke har faste utgifter når de er borte, kun tapt inntekt. En tredje helseleder
beskrev forhøyet basistilskudd på 998 kroner per pasient per år som er opprettet og som skal
dekke tidsbruk og andre utgifter til kurs.
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En kommune har hatt en lokal kurspott (inntil 15 000 kroner hvis leger klarte å ta 15 kurspoeng)
for fastlegene på grunn av fastlegekrisen, som et stabiliseringstiltak i påvente av Regjeringens
handlingsplan for allmennlegetjenesten, men meldte at det nå blir slutt på denne ordningen
lokalt. En siste helseleder nevnte at ALIS har hatt rett på praksiskompensasjon delvis fra
kommunen når de deltar på kurs.
ALIS-ene som er intervjuet beskrev at de får dekket kursutgifter, og flere nevnte at de har 10
kursdager per år eller at de får dekket inntektstap for 10 kursdager per år. En ALIS nevnte at
sjefen er pådriver for kurs, mens i en annen kommune ble det pekt på at legelederen setter
grenser for kurs på grunn av bemanningsproblemer og at dette er frustrerende. En ALIS sa at
mange kurs var avlyst på grunn av pandemien.
4.8 Individuell utdanningsplan: ALIS lager, veiledere deltar i oppdatering
De fleste helselederne som har ALIS-er på ny spesialiseringsordning i sin kommune, var
samstemte om ambisjonen om at individuell utdanningsplan er noe som ALIS, veileder og
eventuelt andre fra kommunen utarbeider og skal oppdatere sammen. En helseleder
kommenterte at kommunen gir råd og veiledning, og en annen kommenterte at
kommuneoverlegen skal godkjenne utdanningsplanen. En tredje kommenterte at planen
oppdateres hvert halvår, man går igjennom hva som er gjennomført og hva som er planer videre,
og det brukes en revidert versjon av Helsedirektoratet sin mal for individuell utdanningsplan. Det
ble uttrykt at en oppdatert individuell utdanningsplan er viktig dokumentasjon for å kunne søke
på Helsedirektoratets tilskudd til ALIS-avtale. Det ble også nevnt at nye ALIS-er hankes inn. En
annen helseleder nevnte at det skjer oppdatering av den individuelle utdanningsplanen hver
tredje måned.
En helseleder nevnte at det brukes et eget kartleggingsskjema når leger blir ALIS, hvor ALIS-en
selv legger inn planene for de neste fem år, og ut fra dette hjelper kommunen med å planlegge
læringsaktiviteter. Den individuelle utdanningsplanen justeres etter behov. To helseledere
påpekte at det er vanskelig å legge en individuell utdanningsplan for fem år blant annet på grunn
av graviditet og fødsler.
Blant ALIS-ene som ble intervjuet, hadde de fleste laget en individuell utdanningsplan selv. Alle
utenom en, kommenterte planen og samhandlingen med kommunen om denne på en positiv
eller nøytral måte; enten at dette er et dokument som viser fremdrift eller gir oversikt, at det er
mulig å justere planen underveis, eller at planen er kortfattet. Den ene negative kommentaren
handlet om at lederen for legetjenesten ikke har tid til å følge opp utdanningsplanen. En annen
kommenterte at man hører lite fra kommunen.
4.9 Frustrasjonene med kompetanseportalen Dossier er blitt mindre
For å opprette individuell utdanningsplan, registrere og godkjenne læringsaktivitet/-mål, ble det
etablert en kompetanseportal (Dossier). Tre av fire helseledere som har ytret noen mening om
det, mente at denne kompetanseportalen er et tidkrevende verktøy. Alle syntes å mene at den
kan bli bra, men det må ryddes litt opp. Det har vært vanskelig å tildele og sortere

NSDM / BNG
UIT Norges arktiske universitet

27

utdanningsmål, og en kommenterte at de måtte doble innsatsen til veilederne for å få inn
godtgjørelse for arbeidet med kompetanseportal og supervisjon.
Flertallet av ALIS-ene som er intervjuet, opplevde portalen som et greit system. Øvrige
kommenterte enten at verktøyet er vanskelig, en hadde mistet tilgangen til læringsmål som ble
lagt inn ved tidligere sykehustjeneste, eller at det er tungvint at gruppeveiledningslæringsmål
ikke kan godkjennes i portalen før etter to år og fullført veiledningsgruppe.
4.10 Hovedfunn
De nye spesialistutdanningsløpene har gitt betydelig merarbeid for kommunene. Først og fremst
savnet helselederne stabsressurser til oppfølging. De etterlyste bedre standard avtalemaler,
beskrivelser av eller samarbeid om felles rutiner, og noen helseledere tok opp at det er et
potensiale for mer samarbeid mellom kommunene eller bydelene. Det ble sett på som spesielt
krevende å skape et strukturert utdanningsløp for vikarleger, som ofte oppholder seg i under et
år i hver kommune. Frustrasjonene med kompetanseportalen Dossier synes å være mindre nå
enn før.
Et hovedfunn er at ordninger for å sikre kommunale leger, som ikke er fastleger, åpen uselektert
allmennpraksis, ikke er ferdig utformet. Planer er skissert, men realiteten med mangel på
fastleger forpurrer noen av disse. Mange modeller er beskrevet; man etablerer kommunale
legekontor med 0-lister og noen bruker fastlønnede vikarer i næringsdrift hjemmel. I Oslo syntes
det å være uavklart arbeidsdeling mellom kommunen og bydeler. En helseleder nevnte at
kommunen stiller nye krav ved faste ansettelser og man har begynt å ta i bruk arbeidsgivers
styringsrett, for eksempel til omplassering av leger innenfor den kommunale legetjenesten.
Institusjonstjenesten syntes å være en utfordring for kommunen å legge planer for, i et helhetlig
utdanningsløp for ALIS. Det finnes ulike planer og forsøk på ordninger; om å prøve å ha kontakt
med helseforetaket om relevante stillinger og ALIS-er med behov for institusjonstjeneste, om
mulig rulleringsordning med faste ALIS-stillinger i sykehus, og muligheten for å få kommunenes
egne KAD og helsehus godkjent som institusjonstjeneste. ALIS-ene hadde ulike oppfatninger av
hvorvidt det er de selv eller andre som ordner jobb som sikrer gjennomføring av læringsmål i
institusjonstjeneste.
ALIS-ene lagde individuell utdanningsplan selv, og veiledere deltok i oppdatering. Både
helseledere og ALIS-er syntes at det kan være utfordrende å forstå læringsmål. Helseledere var
opptatt av dialog og tillit når læringsmål godkjennes. En utfordring som ble nevnt var
merarbeidet som kan oppstå når en ALIS skifter kommune eller bydel underveis i
spesialistutdanningsløpet.
Til tross for at både ALIS-er og veiledere synes å være travle, er ALIS-er fornøyde med både
individuell veiledning og gruppeveiledning. Helseledere peker på noen utfordringer med å skaffe
godkjente veiledere. Ordningene med godtgjørelse for supervisjon varierer i kommunene hvor vi
har gjort intervjuer.
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5 ULIKE LEGETYPER OG ULIKE UTDANNINGSLØP
Med utgangspunkt i de intervjuene vi har gjort med helseledere og ALIS i sju bykommuner, har vi
identifisert noen ulike mer og mindre helhetlige spesialistutdanningsløp som var virksomme i
første halvdel av 2022, for ulike typer ALIS. Tabell 4 gir en oversikt over disse utdanningsløpene
og hvilke typer leger de er rettet mot. Oversikten inneholder toårige introduksjonsstillinger som
kan inngå som en del av spesialistutdanningsløpet i allmennmedisin. Videre i dette kapitlet gir vi
en nærmere beskrivelse av utdanningsløpene og erfaringer med dem som kom fram i intervjuene
med henholdsvis kommunale helseledere og ALIS, før vi oppsummerer hovedfunnene.
Tabell 4: Ulike spesialistutdanningsløp og hvilke leger de retter seg mot
Spesialistutdanningsløp
Næringsdrift med ALIS-avtale
Næringsdrift med forhøyet basistilskudd
Kommunalt ansatt fastlege med ALIS-avtale
Kommunal/privat hybrid
Helkommunal ALIS
Toårig introduksjonsavtale

Rettet mot
Næringsdrivende fastlege
Næringsdrivende fastlegevikar
Næringsdrivende fastlege
Kommunalt ansatt fastlege
Kommunalt ansatt lege
Kommunalt ansatt lege
Næringsdrivende lege med fastlegeoppgaver

5.1 Næringsdrift med ALIS-avtale
Leger som blir næringsdrivende fastleger og samtidig starter spesialisering i allmennmedisin, er
en type ALIS som det finnes en del av i bykommunene som inngår i vår undersøkelse. Tidligere
har disse legene selv sørget for å bli spesialister i allmennmedisin uten kommunenes involvering.
Med ny spesialiseringsordning og kommunens nye utdanningsansvar er dette ALIS som
kommunen nå forventes å tilrettelegge et helhetlig utdanningsløp for.
Bykommunene i vår kartlegging har også mange fastlegevikarer i sin fastlegetjeneste. Regelverket
tillater inntil tolv måneder som vikar, før kravet om spesialisering blir gjeldende 8. På
intervjutidspunktet var det mulig for kommuner med rekrutteringsutfordringer å søke tilskudd til
ALIS-avtale fra Helsedirektoratet for fastleger og for fastlegevikarer hvis vikarperioden varte ett
år eller mer.
Mange ALIS og tilhørende ALIS-avtaler
Kommunale helseledere i seks av de sju kommunene som er med i vår kartlegging, fortalte om et
varierende og til dels stort antall næringsdrivende fastleger (mellom 11 og 30) som var ALIS på ny
spesialiseringsordning. Kommunene hadde gjennomgående søkt om tilskudd til ALIS-avtale til
dem fra Helsedirektoratet. Kommunene hadde også mange fastlegevikarer. Informanter fra flere
av kommunene fortalte at kommunen hadde satt terskelen veldig lavt for å inkludere
8

For at fastlegevikarer skal få uttelling for uselektert allmennpraksis i spesialistutdanningen, må
stillingsprosenten som vikar være minimum 50 prosent, vikariatet må ha en varighet på minst 3 måneder,
og de må ha veiledning og supervisjon.
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fastlegevikarer i spesialisering (dvs. at leger med vikariat på bare noen måneder ble inkludert),
fordi kommunen ønsker å beholde legene. En informant begrunnet dette med at: «dette er et av
de få verktøy vi har nå for å bidra til rekruttering».
Noen kommuner hadde laget en oversikt som kommuniseres til ALIS, som fortalte hvordan de
kunne bruke tilskuddet til ALIS-avtale. Praksisen i bykommunene var at ALIS må søke refusjon fra
kommunen for påløpte utdanningsutgifter. Helselederinformanter i en av kommunene fortalte at
erfaringen så langt, var at om lag halvparten av ALIS ikke søker om refusjon av utdanningsutgifter.
Noen få ALIS hadde i 2021 klart å bruke opp den økonomiske rammen på 300 000 kroner som
skal dekke utgifter til veiledning og til fravær når de er på kurs, men kommunen hadde på
intervjutidspunktet mange millioner på konto og belaget seg på å sende ubrukte midler tilbake til
Helsedirektoratet. Dette ble dels sett i sammenheng med koronapandemien, men informantenes
vurdering var at de fleste ALIS også i en normalsituasjon ikke vil komme opp i utdanningsutgifter
på 300 000 kroner i løpet av et år. Informantene pekte på at Helsedirektoratet ikke er tydelig om
hva de krever av dokumentasjon for bruken av tilskuddet til ALIS-avtale. Ifølge informantene,
betaler noen kommuner bare ut 300 000 til ALIS uten dokumentasjon, mens andre kommuner
krever utgiftdokumentasjon. Informantene var av den oppfatningen at det er mest riktig med en
ordning hvor ALIS søker om refusjon av dokumenterte utgifter. En helselederinformant fra en av
kommunene fortalte at kommunens medfinansiering til hver ALIS-avtale har vært en utfordring
siden disse kostnadene ikke ble spilt inn da kommunens handlings- og økonomiplan ble laget
fordi tilskuddet kom på plass så seint. Når man har mange ALIS, blir dette, ifølge informanten, en
stor og uforutsett sum.
Informanter fra en av kommunene fortalte at de hadde prioritert å bruke deler av tilskuddet til
ALIS-avtaler til å prioritere fellestiltak rettet mot både ALIS og veiledere. Kommunen hadde
tilbudt nettverkssamling for ALIS som ikke enda hadde kommet med i veiledningsgruppe, men
det var på intervjutidspunktet ingen som hadde meldt interesse for dette. Kommunen hadde
også gitt veiledere tilbud om deltagelse i nettverksgruppe, to halve dager i halvåret med
praksiskompensasjon, for erfaringsutveksling og gjensidig støtte. Dette hadde det vært stor
interesse for blant veiledere. På intervjutidspunktet var det første nettverksmøtet gjennomført.
Informanten trodde dette ville bli et viktig forum som vil sikre tilgang til gode veiledere. Veiledere
fikk også dekket kursutgifter og praksiskompensasjon for tiden som går med til deltakelse på
veilederkurs som holdes av det regionale ALIS-kontoret. Det var flere veiledere som hadde
gjennom det første kurset som det regionale ALIS-kontoret hadde holdt.
Ny vekstdynamikk med ALIS og ALIS-avtaler
Helseledere i Oslo kommune fortalte om lite erfaring med tilrettelegging for ALIS siden legene
stort sett har vært ferdig spesialisert, eller nesten ferdige, når de inngår fastlegeavtale med
bydelene. Helsedirektoratets tilskudd til ALIS-avtale har vært rettet mot kommuner med
rekrutteringsutfordringer og har av den grunn vært lite relevant for Oslos bydeler.
Helseledere i en bydel i Oslo fortalte at bydelen over tid hadde hatt behov for å utvide antall
fastleger, men det hadde vært vanskelig å få til fordi eksisterende fastlegekontor ikke har plass og
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nyetablering eller relokalisering er forbundet med kostnader leger ikke er villig til å ta. De lyste
sommeren 2020 ut to 0-lister med mål om å få etablert i et nytt fastlegekontor basert på
næringsdrift. En lege-duo 9 hvor begge var ALIS ble tildelt 0-listene og de startet opp i leide lokaler
sammen med en fastlege i en eksisterende solopraksis. De ventet på intervjutidspunktet på å
flytte inn i nye lokaler sammen. I tillegg planla bydelen å legge en ny 0-liste til legekontoret.
Bydelen hadde på intervjutidspunktet søkt Helsedirektoratet om tilskudd til ALIS-avtaler for de to
ALIS. Helselederinformantene så på ALIS-avtale som et bidrag til å redusere legenes økonomiske
risiko ved å etablere legekontoret. Informantene så for seg at dette kan bli en modell som kan
gjenbrukes dersom den fungerer bra og at den kan spisses som en ALIS-modell. De to ALIS var
ifølge helselederinformantene de eneste fastlegene som var ALIS i bydelen på
intervjutidspunktet. For bydelen var det viktig at de nye listene og det nye fastlegekontoret ikke
skulle innebære noen kostnader. Det var derfor vanskelig å få bydelen med på å akseptere
medfinansieringen knyttet til tilskuddet til ALIS-avtale fra Helsedirektoratet. Selv om det var et
lite beløp, så var det vanskelig å få aksept for slike ekstra kostnader. En av informantene utdypet:
«Generelt har fastlegetjenesten vært en satellitt som bydelen ikke trenger å belemre seg
med, så spørsmålet blir gjerne hvorfor skal vi ha noen spesial ting som gir utgifter, når
dette går av seg selv.»
Utfordringer og muligheter for ALIS i næringsdrift
Vi har intervjuet ALIS1 som startet som fastlege i en av bykommunene høsten 2019. ALIS1 hadde
jobbet flere år i sykehus og hadde helt siden studietiden ønsket å bli fastlege. Det hadde ikke
manglet folk som har frarådet dette. ALIS1 kjøpte en liste med 1300 listeinnbyggere fra en
fastlege som gikk av med pensjon, og tenkte at det verste som kunne skje var tap av de 1,1
millionene det kostet. Da ALIS-en fikk vite at en del av kjøpesummen kan avskrives per år, ble
avgjørelsen lettere (ALIS-en benyttet seg av en halvtimes juridisk hjelp fra
Skattebetalerforeningen). Listen tilhørte et veldrevet legekontor, med sykepleier og
helsesekretærer som bidrar mye i det kliniske arbeidet, hvor ALIS1 visste at hen kunne spørre
andre om hjelp og få veiledning. Det første året jobbet ALIS1 55-60 timer hver eneste uke - alle
kvelder utenom julaften. Arbeidsbelastningen ble til slutt for stor og ALIS1 måtte be kommunen
om uttrekk av 400 listeinnbyggere. ALIS1 mente at både hen og andre burde visst at 1300, i all
hovedsak eldre, listeinnbyggere ville bli for mye. ALIS1 syntes 900 listeinnbyggere var passe og
fortalte om god trivsel i en jobb som etter listereduksjonen, opplevdes mindre belastende enn
skiftarbeidet i sykehus. ALIS1 karakteriserte sin inntekt som grei, men litt lav i forhold til ansvaret:
«En hvilken som helst sivilingeniør har jo samme lønn uten å bli utsatt for
drapstrusler slik vi blir.»
ALIS1 kom tilfeldig over at det var mulig for kommunen å søke om tilskudd til ALIS-avtale fra
Helsedirektoratet. Hen tok kontakt med kommune for å få etablert en ALIS-avtale og opplevde å
vite mer om dette enn kommunen. ALIS1 har erfart at ALIS-avtalen gir veldig god mulighet til å ta
9
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kurs, ha individuell veiledning og gruppeveiledning, og få dekket utgifter forbundet med
tilhørende fravær fra praksis.
5.2 Næringsdrift med forhøyet basistilskudd
En av kommunene i vår kartlegging har etablert en ordning med forhøyet basistilskudd som gis til
ALIS som er næringsdrivende fastlege eller næringsdrivende fastlegevikar. Informantene fortalte
at forhøyet basistilskudd til ALIS var på 998 kroner per listeinnbygger i 2021. Det ekstra beløpet
utover ordinært basistilskudd 10, er ment å virke rekrutterende og samtidig dekke ALIS sine
utdanningsutgifter som tidsbruk ved fravær fra praksis, for deltakelse på kurs og veiledning og
utgifter til kurs som ikke dekkes av legeforeningens fond II.
Enkel ordning å administrere for kommunen
Helselederne mente forhøyet basistilskudd til ALIS er en enkel ordning å administrere for
kommunen. Kommunen ga forhøyet basistilskudd uavhengig av om ALIS var på ny eller gammel
spesialiseringsordning. Informantene fortalte at ordningen med forhøyet basistilskudd hadde
spredd seg til nabokommuner. På intervjutidspunktet hadde kommunen to næringsdrivende
fastleger som var ALIS – en på ny spesialiseringsordning og en på gammel. Kommunen hadde
søkt tilskudd til ALIS-avtale fra Helsedirektoratet for begge i 2020, men fått avslag for ALIS på
gammel spesialiseringsordning. Informantene fortalte at de syns Helsedirektoratets tilskudd til
ALIS-avtale er tungvint og byråkratisk, og at det ikke er lett å forstå hvorfor det ikke kan gis
tilskudd til ALIS på gammel ordning. Så lenge ALIS på gammel ordning ikke kvalifiserer for
tilskudd, dekker kommunen selv kostnadene ved forhøyet basistilskudd. Informantene fortalte
også om en fastlegevikar som var ALIS på ny spesialiseringsordning, som hadde nytt godt av
forhøyet basistilskudd. ALIS skulle være vikar i ett år, men hadde sluttet etter ni måneder. Siden
ALIS jobbet mindre enn ett år, kvalifiserte ikke arbeidsforholdet for Helsedirektoratets tilskudd til
ALIS-avtale og kommunen satt igjen med hele kostnaden ved det forhøyede basistilskuddet for
den aktuelle legen.
5.3 Kommunalt ansatt fastlege med ALIS-avtale
I distriktskommuner er det vanlig med kommunalt eide fastlegekontor og kommunalt ansatte
ALIS som er fastleger. Det er uvanlig i store bykommuner. Tre av bykommunene som er med i vår
kartlegging, har imidlertid en ordning med kommunalt ansatte fastleger med arbeidssted i privat
eide fastlegekontor. Disse ordningene er etablert fordi det har vært vanskelig å rekruttere nye
fastleger til næringsdrift. Kommunene har inngått særskilte avtaler både med den aktuelle legen
som skal betjene fastlegeavtalen og med legekontoret. Hvis den kommunalt ansatte fastlegen er
ALIS og på ny spesialiseringsordning, kunne kommunen på intervjutidspunktet søke tilskudd til
ALIS-avtale fra Helsedirektoratet.
Administrativt krevende, kostbart og uforutsigbart for kommunen
Helseledere i en av kommunene, fortalte at de i flere år hadde hatt tre kommunalt ansatte
fastleger som var ALIS ved tre ulike privat eide legekontor. De tre ALIS hadde fast lønn med en
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På intervjutidspunktet var ordinært basistilskudd på 610 kroner per listeinnbygger per år.

32

NSDM / BNG
UIT Norges arktiske universitet

bonusordning hvor all inntjening (takster og egenandeler) utover 4830 kroner per dag, tilfalt ALIS.
Alle de tre ALIS var på gammel spesialiseringsordning. Kommunen hadde søkt Helsedirektoratet
om tilskudd til ALIS-avtale for disse legene, men hadde fått avslag fordi ALIS var på gammel
spesialiseringsordning. Kommunen ønsket at de tre ALIS skal konvertere til ny
spesialiseringsordning - dels på grunn av at det ville gi tilgang til ALIS-tilskuddet og dels for å
kunne holde bedre oversikt over den enkeltes utdanningsprogresjon. Ifølge informantene, ønsket
ingen av de tre ALIS å konvertere til ny spesialiseringsordning fordi den er mer tid- og
arbeidskrevende enn den gamle. Informantene fortalte videre at det var administrativt krevende
og kostbart for kommunen med ALIS på fast lønn med bonus i privat eide fastlegekontor.
Kommunen ønsket ikke lenger en slik ordning fordi de opplevde at de ikke hadde fått til å lage
gode nok avtaler hverken med ALIS eller med fastlegelegekontorene. Informantene fortalte at de
stort sett hadde hatt et godt samarbeid med legekontorene. Men det var mange utfordringer
rundt avtalene med de ulike legekontorene, med vanskelige diskusjoner om utgiftsdekning,
investeringsutgifter og mere. Kommunen mistet oversikten. Det kreves veldig gode og tydelige
avtaler, mente helseleder, som ikke kommer til å anbefale å fortsette med slike avtaler. Hvis de
skulle ha laget avtaler for fastlønnsleger nå, skulle disse ha vært i et kommunalt drevet
legekontor. Helseleder kommenterte at de privat eide fastlegekontorene på sin side ikke ville
bort fra avtalene, fordi de så dem som meget gode. Denne kommunen hadde ikke kontakt med
andre kommuner i lignende situasjon, og trodde ikke det var så mange som hadde slike avtaler.
Ifølge helselederne var heller ikke avtalene med ALIS tydelig nok, med tanke på hva som skal skje
når legen er ferdig med spesialiseringen i allmennmedisin. Dette hadde de ikke begynt å
diskutere. Intensjonen fra kommunens side var at legene skal konvertere til næringsdrift. Men
avtalen spesifiserer ikke hvordan legen skal overta listen og eventuelt kjøpe seg inn i
legekontoret. Dette så helselederen på som nybrottsarbeid, og kommenterte videre at
kommunen vurderte å si opp avtalene fordi de erfarte dem som for kostbare og uforutsigbare.
Uklare avtaler er en utfordring også for ALIS
Vi har intervjuet ALIS2 som er kommunalt ansatt fastlege på gammel ordning, med stillingen
plassert i et privat eid fastlegekontor. Avtalen med kommunen innebærer at ALIS2 kan være
fastlønnet inntil hen er ferdig spesialist i allmennmedisin. Underveis dekkes utdanningsutgifter og
ALIS2 opparbeider full lønn ved deltakelse på kurs og veiledning. ALIS2 har månedlige driftsmøter
med lederen for legetjenesten i kommunen. Det ligger ifølge ALIS2 en intensjon i avtalen om at
hen blir på legekontoret etter fullført spesialistutdanning og konverterer til næringsdrift, men
avtalen gir ikke kommunen rett til å kreve konvertering. ALIS2 fortalte at en kommunal helseleder
gikk ut i lokalavisen og signaliserte at kommunen ville avvikle ordningen med kommunalt ansatte
fastleger i privat eide fastlegekontor uten å orientere ALIS2 på forhånd. Helselederutspillet
resulterte i en lokal, politisk debatt. ALIS2 deltok i debatten og argumenterte for modellen og
opplevde å få lite støtte fra lokale og regionale legetillitsvalgte. Dette skjedde høsten 2019. Det
hadde ifølge ALIS2 vært lite kommunikasjon om saken etterpå. ALIS2 mente at ordningen med
kommunalt ansatte ALIS i private fastlegekontor er god, men den kommunale ledelsen av
ordningen er dårlig. ALIS2 mente at det er viktig at noen i kommunen er opptatt av å utdanne
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allmennleger, og at de er klar over at en ALIS koster. ALIS2 mente at det er svært viktig at avtalen
mellom ALIS og kommunen er godt utformet for å motvirke konflikt.
Tror det er mulig å lage gode avtaler
En helseleder i en av de andre bykommunene fortalte at det ble gjort et politisk vedtak i
kommunestyret våren 2021 om at det skulle etableres et kommunalt fastlegekontor. Siden
kommunen lenge har hatt behov for flere fastleger, var administrasjonens vurdering at det ville
ta for lang tid å bygge opp et nytt legekontor fra bunnen. Det var bedre å bruke den
infrastrukturen man allerede har, med privat eide fastlegekontor med mange spesialister i
allmennmedisin som kan bidra med veiledning og supervisjon av leger som trenger det. De
bestemte derfor at de heller ville gå i dialog med fastlegekontor som ønsket 0-lister, og etablere
dem som lister betjent av kommunalt ansatte fastleger. Tanken om et kommunalt fastlegekontor
er ikke skrinlagt, men de ønsker å se hvordan denne alternative ordningen fungerer. Kommunen
hadde på intervjutidspunktet inngått avtaler om etablering av to 0-lister på denne måten med to
privat eide fastlegekontor. De håpet å få på plass to 0-lister til for utlysning og ansettelse første
halvår 2022. Dette er ikke stillinger som øremerkes til ALIS. Kommunen ønsket ikke å avvise
ferdige spesialister i allmennmedisin hvis de søker, noe de også hadde fått signal om fra KS at de
ikke kan. 0-listen blir utgangspunkt for en ALIS-stilling hvis det er en ALIS de ansetter.
Kommunen har, ifølge helselederinformanten, jobbet grundig med avtalemalen knyttet til
modellen. De har innhentet juridiske råd fra kommuneadvokaten og KS. Alle fastlegekontorene
hvor ordningen er aktuell, hadde også kommet med innspill. Helselederinformanten fortalte at
de har hørt om andre kommuner som har etablert liknende modell, men ikke hørt om kommuner
som har samme avtalemal som dem i bunnen. Avtalemalen legger opp til at kommunen betaler
en forhåndsbestemt andel av driftsutgiftene basert på både budsjett og regnskap. Store
investeringer må drøftes med kommunen på forhånd. Kommunen skal i tillegg betale en fast sum
per måned per liste som skal dekke administrative kostnader fordi den kommunalt ansatte
fastlegen ikke tar på seg noe administrativt driftsansvar, samt en noe mindre fast sum per måned
til vedlikehold av utstyr. Kommunen skal også betale en fast sum per måned i kompensasjon for
supervisjon til fastlegekontoret hvis den kommunalt ansatte fastlegen er ALIS. Det er avtalt årlige
justeringer av alle de tre utgiftspostene etter konsumprisindeksen. Til å finansiere supervisjon,
planlegger kommunen å bruke av tilskuddet til ALIS-avtale som de søker fra Helsedirektoratet.
Tilskuddet skal i tillegg dekke øvrige utdanningsutgifter for ALIS.
Det vil være mulig for kommunalt ansatt fastlege å endre driftsform underveis. I startfasen
(første halvår) planlegger kommunen å bruke andre kommunalt ansatte leger som trenger
uselektert allmennpraksis inn i en av 0-listene, i påvente av at de får en fast lege på plass. De
kommunalt ansatte fastlegene vil, ifølge informanten, få en moderat fast lønn og i tillegg 10
prosent av egeninntjente egenandeler og takstinntekter. Ifølge informanten, er fast lønn med
bonus valgt med håp om at de kommunalt ansatte fastlegene vil takste mer likt næringsdrivende
fastleger og ikke «undertakste» som er en mulig ulempe med kommunalt ansatte fastleger.
Informanten fortalte at det er stor usikkerhet knyttet til hva de kommunalt ansatte fastlegene vil
koste kommunen.
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5.4 Kommunal/privat hybrid
De fleste bykommunene i vår kartlegging har mange kommunalt ansatte leger som gjør
kommunale allmennlegeoppgaver knyttet til legevakt, sykehjem, korttidsavdeling,
skolehelsetjeneste, helsestasjon, fengsel, rus-akutt og migrasjonshelse. Mange av disse legene er
under spesialisering i allmennmedisin. I de fleste av bykommunene er det vanlig at kommunalt
ansatte leger må ut av sine fastlønnede kommunale legestillinger og inn i næringsdrift på
fastlegekontor for å skaffe seg de to årene med åpen uselektert allmennpraksis som må inngå i
spesialistutdanningen i allmennmedisin. På denne måten kan spesialiseringsløpet som helhet, ses
som en hybrid mellom kommunal og privat virksomhet. På intervjutidspunktet var det mulig for
kommunene å søke tilskudd til ALIS-avtale for perioden legen arbeider i uselektert
allmennpraksis, men ikke for perioden ALIS har sin hovedstilling knyttet til andre kommunale
allmennlegeoppgaver.
Nødvendig med tilpasning av arbeidsbelastning
En helseleder fortalte om to ALIS som i utgangspunktet var kommunalt ansatt som var ute i
uselektert allmennpraksis. Helselederinformanten fortalte at den ene ALIS hadde det «helt
forferdelig i vanlig privat praksis». Den andre ALIS har fått justert listelengden og jobbet sammen
med hjemmelshaver som trengte vikar for deler av sin stilling. Dette ble til en 50%-stilling for ALIS
som bruker fire år i stedet for to år på å skaffe nødvendig uselektert allmennpraksis.
Helselederinformanten fortalte at kommunen tilbyr kommunalt ansatte leger å fortsette med
fastlønn når de går ut i uselektert allmennpraksis. Det er foreløpig bare én ALIS som har valgt
dette. Resten har vært vikarer med næringsdrift for fastleger som skal ha sykehusår. Dette har
tidligere gått greit. Men de siste årene hadde informanten merket at kommunale leger som har
vært ute i uselektert allmennpraksis, har syns det har vært veldig mye arbeid.
Kommunale fastlegestillinger = utdanningsstillinger?
En annen helseleder fortalte om sin kommune som på intervjutidspunktet, hadde sju kommunalt
ansatte ALIS på ny spesialiseringsordning og ni på gammel ordning. Kommunen ga alle, uansett
ordning, fri med lønn til fem kursdager eller utdanningstellende virksomhet (som hospitering) per
halvår og fri med lønn til å delta i veiledningsgruppe. Veiledningstid var lagt inn som en del av
jobben. Kommunen hadde ikke etablert noe system med sykehuset for å sikre ALIS
sykehustjeneste, eller med fastlegetjenesten for at ALIS skal sikres den uselekterte
allmennpraksisen som de trenger for spesialiseringen. Det har vært, og var fortsatt, en oppgave
for ALIS selv å ordne dette. Kommunen gir permisjon når det dukker opp relevante vikariat.
Denne praksisen har, ifølge informanten, vært utfordrende. En periode forsvant tre ALIS ut i
relevante vikariat uten at kommunen klarte å rekruttere vikarer for å erstatte dem, noe som ble
veldig utfordrende for sykehjemstjenesten.
Helselederen viste til at det nå opprettes kommunale fastlegestillinger ved flere privat eide
fastlegekontor i kommunen (omtalt i kapittel 5.3) og at man kanskje i noen grad kan bruke disse
som utdanningsstillinger til å sikre kommunalt ansatte leger to år med uselektert allmennpraksis.
Det vil gi et mer forutsigbart spesialistutdanningsløp for de kommunalt ansatte legene.
Informanten medga at kommunen nok ikke var helt ferdig tenkt om hvordan det skal fungere
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med de kommunalt ansatte fastlegene. Informanten håpet at de kommunale fastlegestillingene
ville fungere som utdanningsstillinger, fordi det vil gjøre spesialiseringsløpene for kommunalt
ansatte leger enklere. Samtidig vil det være utfordrende å opprettholde kontinuitet i
fastlegeordningen hvis legene i de kommunale fastlegestillingene skal byttes annethvert år.
Informanten mente man måtte tillate seg å tenke litt annerledes om fastlegeordningen fordi den
nå er under så stort press. Unge leger har på grunn av spesialisering og fødsler, en god del
fravær. Hvor mye man egentlig taper på å bytte leger i de kommunale fastlegestillingene, var
informanten usikker på:
«Hvis man på denne måten klarer å opprette noen levelige fastlegestillinger,
så vil det i seg selv være et pluss med tanke på kontinuitet
fordi det nå er mange erfarne fastleger som slutter.»
Kommunalt ansatte ALIS rygger inn i åpen uselektert allmennpraksis
Vi har intervjuet ALIS3 som ble ansatt i kommunen i 2019 og fikk fast stilling ganske raskt. ALIS3
har vært i spesialisering hele veien og syns det har fungert veldig bra. ALIS3 jobbet 100%-stilling
på en korttidsavdeling på et helsehus hvor hen trivdes veldig godt med «en veldig fin
arbeidshverdag». I samme kommune intervjuet vi ALIS4 som var kommunalt ansatt vikar og
jobbet i en 100% stilling som kombinerte jobb i helsestasjon (3-4 dager i uka) og sykehjem (1-2
dager i uka). Før ALIS4 startet som vikar, var det klargjort fra kommunenes side at hen skulle
begynne med spesialisering i allmennmedisin og kom til å få tildelt en veileder. ALIS4 hadde
forstått at kommunen vil være behjelpelig med at hen kommer ut i vikariater som gjør at hen kan
tilegne seg nødvendig uselektert allmennpraksis som del av spesialiseringen.
Både ALIS3 og ALIS4 hadde startet i gruppeveiledning og måtte av den grunn snart ut i uselektert
allmennpraksis. ALIS3 håper at det skal være mulig å gjennomføre den uselekterte
allmennpraksisen i en av de kommunale fastlegestillingene som kommunen var i ferd med å
opprette i privat eide fastlegekontor. Alternativt må ALIS3 ut på det «åpne markedet» og finne
seg et vikariat ved et fastlegekontor – enten i 50% kombinert med 50% i nåværende jobb, som
ifølge ALIS3 var å foretrekke, eller på fulltid. ALIS3 gruet seg til å eventuelt måtte ut i markedet og
finne seg et fastlegevikariat. Hen så for seg at det kunne bli overveldende og mye jobb som går ut
over fritid. ALIS4 var usikker på om hun fikk forlenget tilsetting i kommunen og så for seg å måtte
søke fastlegevikariat og jobbe som privat næringsdrivende for å skaffe nødvendig uselektert
allmennpraksis. Det ville innebære en veldig annen måte å tenke på og jobbe på med lengre
dager og mer kveldjobbing som ALIS4 ikke så fram til. Hvis det ikke hadde vært for at ALIS4 hadde
startet i gruppeveiledning, så vil hen drøyd lenger med uselektert allmennpraksis.
Kommunal fastlege i maks ett år – deretter «ordentlig» uselektert allmennpraksis
En av kommunene i vår kartlegging overtok i 2018 et fastlegekontor som var etablert i tilknytning
til byens legevakt. En helselederinformant fortalte at intensjonen med kommunens overtakelse
av fastlegekontoret, var at det skal være et utdanningskontor, hvor kommunalt ansatte leger
med fast lønn skal kunne tilegne seg uselektert allmennpraksis som del av spesialiseringen i
allmennmedisin. Kommunen har så langt, lyst ut og besatt to ettårige stillinger for ALIS fra våren
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2021 ved det kommunale legekontoret. Stillingene ble utlyst internt noe som gjorde at det bare
var kommunalt ansatte leger som kunne søke. Som forklaring på hvorfor stillingene var ettårig
(utover at de må lyses ut eksternt hvis de varer lengre), fortalte helselederinformanten at som
kommunalt ansatt lege med fastlegeoppgaver, har ALIS fast lønn. Så lenge ALIS har fast lønn, vil
de, ifølge helselederinformanten, ikke få helt «feelingen med dette med takst og refusjon».
Kommunen har ønsket at ALIS skulle ut i «ordentlig» uselektert allmennpraksis det andre året,
sånn at de har erfaring fra begge deler i løpet av de to årene med uselektert allmennpraksis som
må inngå i spesialistutdanningen. Tanken er at den kommunalt ansatte legen skal jobbe som
privat næringsdrivende lege med fastlegeoppgaver i det andre året med uselektert
allmennpraksis. Men ifølge informanten, ser kommunen at de kanskje må tilby toårige
engasjement for ALIS ved det kommunale fastlegekontoret for å få mer helhetlige og forutsigbare
utdanningsløp. Dette var på intervjutidspunktet under vurdering.
ALIS ønsker sammenhengende åpen uselektert allmennpraksis
Vi har intervjuet ALIS5 og ALIS6 som kom til det kommunale fastlegekontoret for de ettårige
stillingene fra jobb i henholdsvis helsestasjon og skolehelsetjeneste hvor de fortsatt hadde jobb
en dag i uka. De øvrige fire dagene skulle brukes til fastlegeoppgaver tilknyttet hver sin liste
registrert som liste uten fast lege ved det kommunale legekontoret. Som kommunalt ansatte
fastleger, disponerte ALIS på intervjutidspunktet en årlig kurspott på 20 000 kroner og 10
arbeidsdager med full lønn som de kan bruke på kurs. Kommunen kunne søke tilskudd til ALISavtale for dem fra Helsedirektoratet.
ALIS5 fortalte at hen gjerne skulle vært på det kommunale legekontoret i to år og fått gjort unna
all uselektert praksis. Men stillingen var bare for ett år. ALIS5 så for seg at hen må «ut i et
lappeteppe av vikariater med tre måneder her og tre måneder der» for å komme opp i totalt to år
med uselektert allmennpraksis. ALIS5 hadde fast jobb på helsestasjon som hen kan gå tilbake til,
men motivasjon for dette var lav. ALIS5 vil bli fastlege. På spørsmål om ALIS5 ikke bare kan kjøpe
en fastlegehjemmel, var svaret at andre leger hadde fortalt at det er lurt å være vikar før man
kjøper seg inn i en fastlegepraksis. ALIS5 har hørt historier om leger som kjøper seg inn og finner
ut etterpå at kontoret er helt dysfunksjonelt. ALIS5 ønsker seg litt mer erfaring i allmennpraksis
før hen setter mye penger inn i det. ALIS5 syns det er behagelig å være fastlege med fast lønn og
ønsker seg det videre. Men så at hen kanskje må inn i næringsdrift. I tilfelle, tenkte hen ikke å ta
på seg en 100% stilling - jobb 60-70 timer i uka frister ikke.
ALIS6 fortalte at grunnen til at hen ønsket en kommunal stilling, var å ha en regulert og normal
arbeidstid hvor spesialistutdanningen kan skje innenfor arbeidstiden. Fra i april og fram til august
2021 jobbet ALIS6 stort sett 8-15.30 i fastlegestillingen ved det kommunale fastlegekontoret. På
intervjutidspunktet betjente ALIS6 en liste med 600 listeinnbyggere. Planene var at listelengden
skal opp til 800, men ALIS6 hadde satt stopp for inntak på listen fordi det hadde vært veldig
travelt på grunn av en annen leges langtidssykemelding uten at det var satt inn vikar på
legekontoret:
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«Det har ikke fungert så veldig bra. Det har rett og slett vært litt krise etter
at sykemeldingen kom, lang ventetid for pasientene og mye innsmett
i timeboka og veldig mye papirarbeid som må tas på kveldstid.»
På spørsmål om ekstraarbeidet blir kompensert, fortalte ALIS6 at hen registrerte overtiden og
håpet å få betalt. I starten måtte all overtid avtales med helseleder på forhånd. Nå har de fått
gjennom at de kan melde fra om overtid dagen etter. Når det gjaldt jobben i skolehelsetjenesten,
opplevde ALIS6 et veldig godt og ryddig samarbeid med kommunen. Når det gjaldt den delen av
jobben som var knyttet til det kommunale legekontoret, fungerte samarbeidet med kommunen
ifølge ALIS6 veldig bra så lenge alt var på stell, men så fort det ikke var sånn «så har det vært helt
katastrofalt». ALIS6 har ikke helt visst hvor hen skal melde fra og har derfor snakket mye med
veilederen sin «som heldigvis tar ting videre». Det haltet på intervjutidspunktet, men ALIS6 hadde
tro på at de skal får det å fungere på et vis.
ALIS6 så for seg at hen vil kunne få forlenget stillingen til to års varighet hvis hen ønsker det både fordi det er uheldig for listeinnbyggerne å bytte lege, men også fordi det ikke er så mange
leger å ta av i kommunen som kan fylle stillingen. ALIS6 syntes det var rotete at stillingen ikke er
toårig, og tenkte at det hang sammen med manglende innsikt og kunnskap i den kommunale
helseadministrasjonen om det å jobbe på et fastlegekontor. ALIS6 sin plan er å få fullført de to
årene med uselektert allmennpraksis nå mens hen var i veiledningsgruppe. Etter det var planen
en sykehusjobb for å oppnå de nødvendige læringsmålene der. ALIS6 trodde ikke på noen retur
til skolehelsetjenesten etterpå, men kunne tenke seg å jobbe i sykehjem for å få erfaring også
med det.
Lønn som fortjent?
ALIS5 kom fra en godt betalt jobb i sykehus, hvor hen ifølge eget utsagn jobbet hele tiden, til en
kommunal legestilling på helsestasjon hvor årslønna var 690 000 kroner. Hen var egentlig ganske
fornøyd med det - syns det var fair sett i forhold til en normal arbeidstid. Etter hvert skjønte
ALIS5 at helt ferske leger som ikke hadde gjennomført LIS1, hadde samme lønnsnivå. Ved det
kommunale fastlegekontoret økte årslønna til 720 000 kroner, noe hen var fornøyd med. Men så
hørte hen om leger som kom rett fra studiet og inn i helsestasjonsjobb som fikk like mye betalt.
ALIS5 påpekte at det ikke finnes noen lønnsoversikt over hva en ALIS tjener, men hen hadde hørt
at ALIS i nabokommunen hadde 1,1 mill. kroner i årslønn. ALIS5 medga at det bør være høyere
lønn på rekrutteringssvake steder. Det bør være differensiert.
«Jeg er ikke så opptatt av penger. Jeg vil heller ha det fint og gjøre en god jobb.
Men det bør være rettferdig avlønning innad i en kommune
– og mindre betalt i [sentral kommune] enn i [mindre sentral kommune].»
ALIS6 gikk litt opp i lønn etter lønnsforhandlinger i ALIS-stillingen ved det kommunale
legekontoret sammenliknet med jobben i skolehelsetjenesten. ALIS6 ble i utgangspunktet tilbudt
samme lønnsnivå. Hen tjente på intervjutidspunktet 720 000 kroner i året. ALIS6 hadde en
periode tidligere kombinert 50%-stilling i skolehelsetjenesten med 50% som næringsdrivende
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vikar med fastlegeoppgaver for flere leger på et privat eid fastlegekontor. Det var en litt annen
erfaring, med litt mindre ansvar enn det hen hadde på det kommunale fastlegekontoret og helt
andre listeinnbyggere. ALIS6 hadde skjønt gjennom samtaler i veiledningsgruppa, at hen ikke
hadde kommet så godt ut økonomisk hverken som kommunalt ansatt lege eller som vikar med
fastlegeoppgaver 11.
En særlig utfordring med ALIS i Oslos sykehjem
Oslo kommune er i en særstilling blant kommunene som er inkludert i vår kartlegging, ved at de
har et stort antall kommunalt ansatte leger og mange som ikke er spesialister eller under
spesialisering i allmennmedisin. Vi har intervjuet en helseleder med ansvar for ALIS i sykehjem.
Helselederen fortalte at det jobber rundt 90 leger i Oslos sykehjem. På intervjutidspunktet var
bare i underkant av en tredel av dem enten spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin.
Legene har en tilsettingsavtale med sykehjemetaten, men det er den enkelte institusjon
(sykehjem og helsehus) som ansetter legene og må sørge for at de kommer inn i
spesialiseringsløp og at det lages individuelle utdanningsplaner. Helselederen fortalte at
entusiasmen blant sykehjemlederne for å «ta ansvar og ta tak i sine leger» og bidra til å
tilrettelegge for legenes spesialisering er laber. Spesialiseringsløpene er ikke godt nok formalisert,
med tilgjengelig veileder, tid til veiledning og utdanningsaktiviteter. Det ligger på legen selv å
skaffe seg nødvendig uselektert allmennpraksis, finne et fastlegevikariat og søke permisjon fra sin
faste jobb:
«Lederne skjønner at de må gi permisjon, men det er ikke det de vil. De har vanligvis ingen
som står i kø for å fylle sykehjemslegejobben, så det er ingen som heier på dette. Lederne
[…] har ikke noe insitament til å ta det videre. Det er ingen sanksjoner, eller det får ingen
konsekvens for dem.»
Helselederen fortalte at sykehjemsleger opplever det som skummelt å gå over i næringsdrift. De
er redd for utgiftsnivået og for å bli lurt i en vikaravtale. Helselederen fortalte at Oslo kommune
har brukt lønn for å få rekruttert sykehjemsleger. Lønningene i sykehjemetaten ligger derfor over
lønningene i KAD og legevakt. Ifølge helselederen, kan det høye lønnsnivået ha bidratt til å senke
motivasjonen for spesialisering og konservere en lav spesialiseringsgrad blant sykehjemslegene.
5.5 Helkommunal ALIS
En av kommunene i vår kartlegging drifter to kommunale fastlegekontor. Begge fastlegekontor er
relativt nyetablert. Kommunen har etablert fastlønnede ALIS-stillinger ved de kommunale
fastlegekontorene. Ifølge helseledere er ALIS-stillingene ment å fungere som såkalte
gjennomstrømmingsstillinger (dvs. utdanningsstillinger). Det vil si at fastlegelistene skal betjenes
av skiftende ALIS som har annen kommunal hovedstilling (i sykehjem, legevakt, KAD og lignende)
og som trenger to år i uselektert allmennpraksis som del av spesialistutdanningen i
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Som vikar, betalte ALIS2 1500 kroner per dag til legekontoret for å dekke driftsutgifter.
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allmennmedisin. På intervjutidspunktet kunne kommunen søke tilskudd til ALIS-avtale for ALIS
ved det kommunale fastlegekontoret.
ALIS som støtdemper i kommunal kabal
Vi har intervjuet ALIS7 i den aktuelle kommunen. ALIS7 jobbet i utgangspunktet i en kommunal
legestilling uten fastlegeoppgaver. I starten av 2020 fikk ALIS7 forespørsel fra kommunen om hen
ville «bli definert som en ALIS». ALIS7 følte seg ikke helt trygg på om det å bli definert som ALIS,
innebar at hen må akseptere å bli omplassert der kommunen mangler leger, men gikk med på å
bli definert som ALIS. Deretter fikk ALIS7 tildelt veileder og startet spesialiseringsløpet. Utpå
høsten ble ALIS7 kalt inn til møte med etatsleder og veileder. ALIS7 ble fortalt at det var tenkt at
hen skulle over i en ALIS-stilling som fastlege ved et av de kommunale fastlegekontorene.
Stillingen var ikke utlyst og ALIS7 opplevde at det var mye frem og tilbake. Men syntes det som
ble presentert, etter hvert hørtes greit ut. Planen var at hen skulle bygge opp en 0-liste.
ALIS7 begynte på det kommunale fastlegekontoret og fikk en veldig rolig start den første
måneden. Samtidig døde en eldre fastlege i kommunen som hadde hatt en solopraksis med nær
2000 listeinnbyggere. Listeinnbyggerne hadde i realiteten vært uten fastlege en stund fordi den
eldre fastlegen hadde vært syk. Ved starten av den andre måneden ALIS7 var fastlege, ble listen
til legen som døde, flyttet til det kommunale fastlegekontoret og listeinnbyggerne fordelt på
legene der. ALIS7 fikk over natten nær 800 av disse listeinnbyggerne. De andre legene fikk også
fylt opp listene sine - mest fra fastlegen som døde, men også fra andre eldre fastleger som hadde
bedt kommunen om listereduksjon. Fordelingen løste en vrien kabal sett fra kommunens ståsted,
men det var en dårlig løsning for ALIS7 og de øvrige legene ved det kommunale fastlegekontoret.
ALIS7 fortalte at det var lærerikt men veldig mye arbeid med listepopulasjonen; mange
listeinnbyggere sto på A- og B-preparater og mange hadde uferdige NAV-søknader om
uførepensjon. ALIS7 opplevde dette som meget slitsomt de første månedene med masse kveldsog helgejobbing med papirarbeid. Det tok lang tid før journalene ble tilgjengelig og i tillegg skulle
ukjente listeinnbyggerne prioriteres for koronavaksine. Det ble litt bedre da sommeren kom.
Etter åtte måneder i fastlegejobben gikk ALIS7 ut i permisjon. I permisjonstiden begynte øvrige
ALIS på det kommunale fastlegekontoret å forsvinne. En spesialist i allmennmedisin sa også opp.
ALIS7 hadde møte med sin tidligere sjef, som manglet folk og trengte ALIS7 tilbake. ALIS7 sa opp
for å gå tilbake til sin gamle jobb i kommunen. ALIS7 fortalte at det på intervjutidspunktet ikke
forelå noen klar plan om hvordan hen skal oppnå spesialisering i allmennmedisin.
5.6 Toårig introduksjonsavtale
To av kommunene som inngår i vår kartlegging, har prøvd ut toårig introduksjonsavtale. Slik
kommunene har praktisert introduksjonsavtalene, har meningen med dem vært at leger skal
kunne prøve ut fastlegeyrket uten å inngå fastlegeavtale eller være fastlegevikar. Leger med
introduksjonsavtale har en næringsdriftavtale med et legekontor om å gjøre fastlegeoppgaver for
alle leger ved legekontoret, men legen har ikke listeansvar. De to årene med introduksjonsavtale
kan inngå som uselektert allmennpraksis, som del av spesialiseringen i allmennmedisin.

40

NSDM / BNG
UIT Norges arktiske universitet

Mener egen introduksjonsavtalemodell er bedre enn Helsedirektoratets
Helseledere i den ene kommunen fortalte at de hadde etablerte en modell med
introduksjonsavtale i fastlegekontor allerede i 2015. Kommunen bistår i rekrutteringsfasen og
inngår avtale med legekontor om at en ALIS kan ansettes som vikar for legekontorets fastleger i
en toårsavtale. Avtalen med kommunen innebærer at legekontoret sørger for at ALIS får
veiledning og supervisjon, og ellers legger til rette for at det skal være mulig å gjennomføre
utdanningsaktiviteter som del av spesialisering i allmennmedisin, i avtaleperioden. ALIS jobber
som selvstendig næringsdrivende med fastlegeoppgaver og avtalen regulerer hvor mye av
inntjeningen legen skal betale til legekontoret for å dekke egne driftsutgifter.
Helselederinformantene fortalte at kommunen har ført en lang diskusjon med HELFO og Helseog omsorgsdepartementet om innretningen av introduksjonsavtalen slik at den ikke er i strid med
refusjonsforskriften. For å ikke komme i konflikt med bestemmelser i refusjonsforskriften, har
man måttet passe på at hjemmelshaver og ALIS ikke har jobbet samme dag med samme
listepopulasjon. Fra 2022 åpnes det for at kommuner kan søke Helsedirektoratet om å få inngå
introduksjonsavtale(r). Helselederinformantene mente denne nye ordningen ville kreve mer
administrasjon for kommunen enn kommunens egen variant, fordi ordningen krever at
kommunen blir en tredjepart i avtalen med ALIS. I kommunens egen modell er det legekontoret
som inngår avtalen med ALIS, mens kommunen stiller egne krav til legekontoret (om
stillingsinnhold, veiledning og hva ALIS skal betale for drift) i en avtale som inngås mellom
legekontoret og kommunen. Helsedirektoratets ordning krever, ifølge informantene, mer
kontroll, er mer byråkratisk for kommunen og gir mindre rom for lokal tilpasning. På
intervjutidspunktet var det ifølge informantene fem introduksjonsavtaler i kommunen, hvor fire
var med ALIS på ny spesialiseringsordning og én med ALIS på gammel ordning. Informantene
fortalte at kommunen er kritisk til Helsedirektoratets tilskuddsordning til ALIS-avtaler. Den
oppleves som for politisk, byråkratisk og uforutsigbar i en spesialiseringsordning som er lovpålagt.
Vi har intervjuet ALIS8 som startet i en introduksjonsavtale i den aktuelle kommunen noen
måneder før intervjuet ble gjort. ALIS8 fortalte om en arbeidshverdag med et gjennomsnitt på 18
konsultasjoner per dag. Foreløpig var dette enkeltkonsultasjoner fra en populasjon med totalt
10 000 listeinnbyggere - ALIS8 hadde foreløpig ikke hatt noen lengre pasient-relasjoner eller
NAV-saker. ALIS8 hadde brukt litt tid på dokumentasjon og hadde fått en halv dag til
administrasjon som opprinnelig ikke lå i avtalen med legekontoret. ALIS8 hadde foreløpig hatt lite
kveldsarbeid. Avtalen med legekontoret innebar at ALIS8 betalte 30 prosent av egen inntjening
fra takster og egenandeler for å dekke driftsutgifter. ALIS8 hadde legevakt to ganger per måned
(kveld 16-23, helgevakt er todelt 8-16 og 16-23). Inntekten var bedre og vaktbelastningen mindre
enn på sykehuset hvor ALIS8 jobbet tidligere. Kommunen bidro med praksiskompensasjon når
ALIS8 var på kurs eller introduksjonsdager med kommunen 12. ALIS8 fortalte at kommunen
vurderte om ALIS8 skulle få praksiskompensasjon for tiden som går med til veiledning (en time
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Det blir gitt halv praksiskompensasjon per dag (2500 kroner) siden ALIS3 ikke har faste utgifter ved
praksisfravær, kun tapt inntekt.
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per uke). ALIS8 ville gjerne ha kommunal bistilling en dag i uken selv om det innebærer lavere
inntekt denne dagen, men kommunen hadde foreløpig ikke hatt noen slik stilling ledig.
Avvikler egen modell
En helseleder i den andre kommunen fortalte at de i 2020 etablerte sin egen modell med tre
toårige introduksjonsavtaler, som del av et femårig løp for spesialisering i allmennmedisin. Ifølge
helselederinformanten var modellen nå under avvikling. Kommunen inngikk avtale med tre
fastlegekontor om mottak av en ALIS hver til en toårig introduksjonsavtale. Avtalene ble lyst ut av
kommunen. ALIS ble valgt ut i samarbeid med fastlegekontorene. Fastlegekontorene skulle bidra
med veileder og supervisjon og kommunen skulle tilrettelegge for utdanningsløpet ved å
finansiere inntil ti kursdager for ALIS per år. I utlysningen ble det opplyst at ALIS ville få ansvar for
en liste med 100 listeinnbyggere i tillegg til at de skulle betjene de andre fastlegenes
listeinnbyggere. ALIS skulle jobbe som selvstendig næringsdrivende med inntjening fra
takstinntekter og egenandeler, samt basistilskudd knyttet til egen liste. Det ble i tillegg åpnet for
at ALIS kunne ha bistilling med kommunale allmennlegeoppgave. Det framgikk også av
utlysningen at ALIS skulle betale 25 prosent av egen brutto inntjening (eksklusivt
forbruksmateriell) til fastlegekontoret for å dekke driftsutgifter. Kommunen fikk på
intervjutidspunktet ikke lenger økonomisk støtte fra Helsedirektoratet til utprøving av sin egen
modell. Alternativet ble da å søke tilskudd til ALIS-avtale fra Helsedirektoratet for de tre aktuelle
ALIS. Kommunen hadde imidlertid inngått fireårsavtaler med fastlegekontorene (basert på 2+2 år
med ALIS i introduksjonsavtale). Det betød at kommunen fortsatt hadde utgifter til
fastlegekontorene, selv om modellen var skrinlagt. Informanten fortalte at avtalene med
fastlegekontorene utgjør en ganske stor årlig kostnad og kommunen prøver å komme seg ut av
dem.
Økonomisk ugunstig modell for ALIS
Vi har intervjuet ALIS9 og ALIS10 som hadde introduksjonsavtale i den aktuelle kommunen.
Begge vurderte at den økonomiske modellen som introduksjonsavtalene bygde på, ikke har vært
særlig gunstig for dem.
ALIS9 fortalte om en arbeidshverdag i starten hvor det var nødvendig å ta på seg mye legevakt i
tillegg til introduksjonsavtalen for å klare seg økonomisk. ALIS9 som hadde flere år bak seg i
sykehusjobb, hadde i starten en kommunal bistilling med lønn på samme nivå som en med bare
LIS1. ALIS9 sa opp bistillingen etter tre måneder på grunn av den dårlige betalingen, fordi hen fikk
tilbud om å jobbe en halv dag mer på fastlegekontoret noe som kompenserte inntektstapet.
ALIS9 omtalte selv introduksjonsavtalen som en «juksestilling», hvor man egentlig ikke har prøvd
seg i ordentlig fastlegejobb, med noen klare fordeler og noen veldig klare ulemper. Fordelene
handler om at ALIS9 ikke har noe driftsansvar og ikke det trykket som en fastlege har. Det er lett
å gjennomføre utdanningsaktiviteter. ALIS9 opplevde å komme i tillegg til de andre legene på
legekontoret og at pasientene ivaretas av fastlegene. ALIS9 har mulighet til å velge de
pasientene ALIS9 selv ønsker å følge opp. Det er en frihet ALIS9 ikke ville hatt som fastlege eller
fastlegevikar. Ulempene dukket opp når ALIS9 henviste pasienter. Da kom epikriser vanligvis til
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pasientens fastlege. ALIS9 må aktivt lete opp epikriser som er veldig krevende og stadig minne
fastlegene om at de må videresende epikrisene. Her glipper det, ifølge ALIS9, mye. ALIS9 sin
inntekt i modellen skapes kun av konsultasjoner. Mye av inntektene til en vanlig fastlege skapes
av det som skjer på laboratoriet (sårstell, injeksjoner, blodprøver etc.) og av resepter. Det at tre
fastlegekontor gikk sammen med kommunen og lagde en modell som skulle være lik alle steder,
gjorde ifølge ALIS9 at hen fikk en dårlig avtale rent økonomisk. Det er forsøkt å reforhandle
avtalen, uten å lykkes. ALIS9 fortalte at eksisterende ordning med ALIS-avtale er en bedre avtale.
Det er blant annet ingen begrensning på antall kursdager per år som kan kompenseres. ALIS9 har
fått dekket sine utdanningsutgifter og har passet på å ta mange kurs. ALIS9 opplevde at ALISavtalen gir rom for at det er mulig å spesialisere seg som del av jobben og få dekt utgiftene
knyttet til det.
ALIS10 jobbet 4,5 dager per uke kurativt og hadde 0,5 dager per uke til administrativt
pasientarbeid. I starten hadde ALIS10 lite å gjøre. Da var det veldig mange timer uten pasienter.
Det tok over et halvt år før det ble bedre (noe som også kan skyldes koronapandemien). Etter
nær ett år var arbeidsbelastningen like stor som den ALIS10 hadde erfart tidligere som
fastlegevikar med 1000 listeinnbyggere på lista – men mye mindre forsikrings- og
barnevernssaker. ALIS10 hadde på intervjutidspunktet i overkant av 20 konsultasjoner i
gjennomsnitt per dag og det tilleggsarbeidet det skapte. Arbeidsmengden tilsvarte ifølge ALIS10
mer enn 100 prosent stilling. På intervjutidspunktet var ALIS10 kommet opp i en inntjening det
var mulig å være fornøyd med. Men utgiftene opplevdes fortsatt å være høye. For å sette
utgiftene i perspektiv, fortalte ALIS10 at de månedene hen var fornøyd med netto inntjening, var
utgiftene omtrent det dobbelte så store som de ALIS10 tidligere hadde som fastlegevikar med en
liste med 1000 listeinnbyggere. ALIS10 fortalte at de hadde blitt enig med kommunen om at de
skulle få tilbake 5 prosent av det de så langt hadde betalt til fastlegekontoret – sånn at de betaler
20 prosent og ikke 25 prosent av egne konsultasjonsinntekter i 2021.
5.7 Hovedfunn
Med unntak av Oslo, hadde bykommunene som inngår i kartleggingen, opplevd
rekrutteringsutfordringer til fastlegetjenesten. Dette gjorde at de var i posisjon til å kunne søke
tilskudd til ALIS-avtale fra Helsedirektoratet noe de også hadde gjort i relativt stort monn. Flere
kommuner var på tilbudssiden for å tilrettelegge for inklusjon i spesialiseringsløp med tilhørende
ALIS-avtaler også for fastlegevikarer. Noen helselederinformanter pekte på den kommunale
medfinansieringen til ALIS-avtaler som en utfordring å få på plass. Erfaringene som kom fram i
intervjuene, tyder på at næringsdrivende ALIS er fornøyd med innretningen på ALIS-avtalene som
synes å gi dekning for påløpte utdanningsutgifter. Fra kommunale helseledere ble det tatt til orde
for at det må etableres en lik praksis som synliggjør at ALIS-tilskudd som går direkte til ALIS, kun
utbetales for å dekke dokumenterte påløpte utdanningskostnader.
Kommunalt ansatte fastleger som tidligere var en sjeldenhet i bykommuner, er blitt mer vanlig.
Våre funn viser at kommunale fastlegestillinger dels er å finne i nyetablerte kommunale
fastlegekontor og dels etableres som enkeltstående stillinger i privat eide fastlegekontor.
Intensjonen med sistnevnte type stilling, er at fastlegene skal fortsette som selvstendig
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næringsdrivende etter at spesialiseringen i allmennmedisin er oppnådd. Det løftes imidlertid
fram som en tydelig utfordring, å få til gode nok avtaler mellom kommune, fastlegekontor og
fastleger som sikrer at intensjonen etterleves i praksis.
Når det gjelder de kommunale fastlegestillingene i kommunalt eide legekontor, synes de i flere
tilfeller å ha oppstått fordi kommunen har et behov for å sikre kommunalt ansatte leger (som
ikke er fastleger) en enklere og mer forutsigbar tilgang til nødvendig åpen uselektert
allmennpraksis. Våre funn tyder imidlertid på at kommunene ikke har tenkt godt nok gjennom
hvordan spesialiseringsløpet for leger som ikke er fastleger, skal gjøres på en smidig måte for alle
parter. I noen tilfeller er det uttalt at de kommunale fastlegestillingene skal være
utdanningsstillinger mens det i andre tilfeller er uklart og et mer kaospreg hvor man håper at
veien skal bli til mens man går. Intervjuene beskriver uferdige og halveise ad-hoc løsninger som i
praksis er relativt langt fra de helhetlige utdanningsløpene kommunen ønsker å tilrettelegge for.
Utfordringene synes å henge sammen med rekrutteringsutfordringene i fastlegetjenesten,
pandemihåndtering, mangel på administrative ressurser og kunnskap om fastlegedrift. I disse
løsningene manøvrerer ALIS-ene så godt de kan – så lenge de orker. Intervjuene gir flere
eksempler på at 0-lister som var tenkt som en myk introduksjon til fastlegepraksis for ALIS, etter
kort tid flommer over av listeinnbyggere som mangler fastlege fordi fastlegemarkedet ellers ikke
fungerer slik det var ment.
Intervjuene med ALIS som ikke er fastleger, tyder på at de i stor grad vegrer deg for å
gjennomføre åpen uselektert allmennpraksis i fastlegevikariat hvor de må være selvstendig
næringsdrivende. Uforutsigbare og til dels urimelige lønnsavtaler ble omtalt både av kommunalt
ansatte ALIS og av ALIS med introduksjonsavtale.
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6 VURDERINGER BASERT PÅ ERFARINGER I BYKOMMUNER
6.1 Implementeringsprosess preget av at nasjonale føringer kom for sent
Etter at spesialistforskriften kom i 2019 har kommunene, uten særlig mye retningsanvisning fra
statlig nivå, brukt ressurser på å prøve ut ulike modeller for tilrettelegging og økonomiske
rammebetingelser for sine ALIS. I ettertid viser det seg at flere av modellene som kommunene
har utformet, må endres. Dette fordi de ikke omfattes av styringssignaler og
finansieringsordninger fra statlig nivå som har kommet til etter 2019. Det organisatoriske som
ikke var på plass fra starten, gjør at ordningen så langt halter. Nasjonale styringssignaler og
opprettelsen av regionale ALIS-kontor kom sent, i forhold til når spesialistforskriften ble gjort
gjeldende, slik at de enkelte kommunene har brukt mye ressurser på utviklingsarbeid som det i
ettertid viser seg var delvis bortkastet. Balansen mellom nasjonale føringer og lokal frihet til å
forme tilrettelegging og rammebetingelser for ALIS, har altså ikke vært god.
Det har vært, og er, fortsatt mange felles problemstillinger å ta tak i som det kan være mest
hensiktsmessig å løse på nasjonalt eventuelt regionalt nivå, og ikke i hver enkelt kommune. Det
er utfordrende for kommunene å planlegge hvor mye ressurser som trengs å settes av til å
ivareta kommunens ansvar som utdanningsinstitusjon så lenge de nasjonale føringene ikke er
ferdig utformet, inkludert hva som blir de regionale ALIS-kontorene sin funksjon.
To tilleggsfaktorer som har forstyrret implementeringen er de generelle rekrutterings- og
stabilitetsutfordringene i fastlegetjenesten og koronapandemien som kom året etter at
spesialistforskriften trådte i kraft. Koronapandemien krevde omdisponering av både
administrative og faglige kommunale ressurser, og mye av arbeidet med ALIS måtte settes på
vent.
6.2 Hvor mye ressurser kreves til ivaretakelse av kommunens nye ansvar?
Helselederinformantene er enstemmige om at de mangler ressurser til å ivareta kommunens nye
rolle som utdanningsvirksomhet. De nye spesialistutdanningsløpene har uten tvil gitt betydelig
merarbeid for kommunene. Helselederne peker særlig på manglende stabsressurser til
oppfølging. Man kom fra en ordning hvor spesialisering i allmennmedisin var opp til den enkelte
lege, til at ambisjonen nå er at det skal være sammenhengende helhetlige spesialiseringsløp i en
nasjonal ordning. I dag er man ikke i nærheten av dette, i hvert fall ikke for allmennleger som ikke
er fastleger. Bykommunene som inngår i vår studie, har så vidt startet og begynt å få oversikt.
Regelverket ser ut til å være mest rettet inn mot fastleger som skal spesialiseres, og ikke mot
leger i andre allmennmedisinske stillinger.
I forarbeider, rapporter og høringer i forkant av spesialistforskriften kommer det klart fram at det
forventes et betydelig administrativt merarbeid for kommunene, og at dette må organiseres og
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finansieres dersom spesialistutdanningen i allmennmedisin skal fungere etter hensikten 13. En
rapport fra Helsedirektoratet utarbeidet av en partssammensatt arbeidsgruppe i 2018 beskrev
utførlig hvilke administrative og økonomiske konsekvenser endringene i spesialistutdanningen
ville få for kommunene 14. Disse innspillene synes i liten grad å være hensyntatt ved
implementeringen av den nye ordningen. Våre funn tyder på at implementeringen kunne gått
smidigere dersom det allerede fra begynnelsen var blitt satt av ressurser til organisering og
administrasjon.
6.3 Hvordan bruke tilskuddet til ALIS-avtale optimalt?
Helsedirektoratet har nå i 2022 innført en nasjonal ordning hvor kommunen kan søke tilskudd til
ALIS-avtale for alle ALIS. Det er litt ulike satser for ulike ALIS hvor det gis høyest tilskudd for ALIS i
fastlegeordningen og et lavere tilskudd for kommunalt ansatte ALIS. Det gis tillegg for de minst
sentrale kommunene. Kravet om kommunal medfinansiering er ikke lenger gjeldende. Det er opp
til kommunen å finne ut hvordan tilskuddet best kan forvaltes. Det er nytt at det gis tilskudd til
kommunalt ansatte ALIS som ikke er fastleger. Forvaltning av et slikt tilskudd var derfor ikke tema
i vår kartlegging.
Når det gjelder forvaltning av tilskuddet til selvstendig næringsdrivende ALIS, tyder våre funn på
at bykommunene legger opp til en refusjonsmodell hvor ALIS kan søke kommunen om refusjon
av påløpte utdanningskostnader. Forvaltningen av en slik modell vil kreve administrasjon både for
kommunen og for ALIS. En av kommunene i vår kartlegging, har valgt en modell hvor de tar
høyde for ALIS sine utdanningsutgifter ved å gi et forhøyet basistilskudd som er ment å dekke
disse. Helselederne i kommunen mente dette var en enkel og ubyråkratisk ordning som kan gis
uten noen særskilte kontrollmekanismer.
Det blir interessant å følge med på hvordan kommunene vil innrette ALIS-avtalene framover og
hvordan de vil velge å forvalte tilskuddet. Åpenhet rundt bruken, vil kunne bidra til utvikling og
spredning av kreative og effektive løsninger. Vi tror at det særlig vil være nyttig med
erfaringsdeling om hvordan tilskudd til ALIS-avtale brukes av både mindre folkerike og folkerike
kommuner med fast ansatte ALIS som er fastleger eller fastlegevikar, og hvordan det brukes i
kommuner som har kommunalt ansatte ALIS som ikke er fastleger.

13

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenningfor-leger-og-tannleger-spesialistforskriften/id2505746/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forskrift-om-spesialistutdanning-ogspesialistgodkjenning-for-leger-og-tannleger-spesialistforskriften/hoeringsuttalelse/
https://www.ks.no/horingssvar/horingssvar-om-regulering-av-spesialistutdanningene/
14

Helsedirektoratet. (2018) Allmennleger i spesialisering (ALIS) Del 2 av 2
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6.4 Kommunale fastlegekontor og kommunale fastleger i privateide legekontor
Før 2017 hadde kommunen lite å gjøre med spesialistutdanningen i allmennmedisin. De
fastlegene som ønsket å spesialiseres seg, gjorde det på egen hånd, ofte gjennom vikariater, før
de bestemte seg for å kjøpe seg inn i en praksis. Leger i andre allmennmedisinske stillinger hadde
heller ingen krav til å spesialisere seg, og kommunene hadde ingen plikt til tilrettelegging. Etter
2017 har forventningene til kommunenes innsats for spesialistutdanningen økt, blant annet
forventningene om at utdanningsløpet skal være planlagt og forutsigbart.
En av hovedutfordringene med ny spesialiseringsordning, er å skaffe kommunalt ansatte leger i
andre allmennmedisinske stillinger (sykehjem, legevakt, helsestasjon) to års åpen, uselektert
allmennpraksis. Allmennleger med hovedstilling uten fastlegeoppgaver må i løpet av
spesialistutdanningsperioden på fem år tilbringe halve tiden i andre stillinger enn sin
hovedstilling. Informanter fra helseledelsen i kommunene fortalte om utfordringer, både med å
skaffe utdanningsplass i allmennpraksis og sykehus, og å skaffe vikar i fraværsperioden. Noen av
bykommunene har så langt overlatt til ALIS selv å finne seg vikariater i fastlegekontor. Mange
ALIS i denne situasjonen uttrykker motvilje mot å skulle jobbe som næringsdrivende fastlege.
Noen kommuner har prøvd å lage en forutsigbar og overkommelig utdanningsløype ved å
etablere kommunale fastlegekontor der de ansetter noen spesialister i allmennmedisin i fast
stilling som skal veilede et antall ALIS-er i utdannings-/gjennomstrømmingsstillinger på 1-2 år. I
vårt materiale beskrives ulike varianter av denne løsningen. Ingen har rukket å opparbeide lang
erfaring, men våre informanter beskriver noen viktige utfordringer som må adresseres dersom
denne løsningen skal kunne fungere. Gradvis oppbygging av listene, realistisk listetak og legenes
mulighet til å justere listelengde etter arbeidsmengde er vesentlige elementer. Tid til de ulike
utdanningselementene (veiledning, supervisjon, kurs osv.), og gjensidig forventningsavklaring når
det gjelder “produksjon” innenfor vanlig arbeidstid er et annet element. ALIS-ene gir uttrykk for
at ettårs stillinger gir en for oppstykket tjeneste, og at de foretrekker toårsstillinger som gir
mulighet til en viss kontinuitet.
Bykommunene vi har undersøkt har ikke tidligere hatt kommunale fastlegekontorer. Erfaringene
fra både helseledere og ALIS tyder på at manglende erfaring fra – og forståelse for – drift av
fastlegevirksomhet kan har skapt noen motsetninger mellom legene og kommunen som har ført
til at flere leger har valgt å slutte. Nødvendige overganger fra eldre fastleger med lange lister som
av den grunn blir uomsettelige praksiser, til levelige begynnerstillinger for ALIS håndteres ikke
godt nok. Intervjuene gir flere eksempler på at 0-lister som var tenkt som en myk introduksjon til
fastlegepraksis for ALIS, etter kort tid flommer over av listeinnbyggere som mangler fastlege,
fordi fastlegemarkedet ikke fungerer slik det var ment. Ordningen med kommunale legekontor
med faste veiledere og planlagte gjennomstrømmingsstillinger er imidlertid en modell som med
fordel kan videreutvikles. Den krever god planlegging, oppfølging, ledelse og dialog.
En annen måte som beskrives for å møte behovet for to års åpen, uselektert allmennpraksis for
kommunalt ansatte leger som ikke er fastleger, eller som et rekrutteringstiltak for ALIS som er
fastlege, er å etablere nye 0-lister for kommunalt ansatte ALIS i privat eide næringsdrivende
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fastlegekontorer. Disse stillingene kan være fastlønnet, eventuelt med bonusordning.
Informanter, både kommunale helseledere og ALIS, beskrev utfordringer med denne løsningen,
uavhengig av inntektsform i en slik stilling. Også her er det viktig å dimensjonere listelengden
riktig i forhold til arbeidsbelastning og sørge for tid til utdanningselementene. Det mest uferdige
ser ut til å være avtaleutformingen mellom kommunen, legekontoret og ALIS, blant annet når det
gjelder utgiftsdekning, og hva som skal skje når ALIS er ferdig spesialist. Flere informanter
etterlyste en nasjonal mal for slike avtaler.
Den tredje måten å skaffe tjeneste i åpen, uselektert allmennpraksis på, er fastlegevikariater i
etablerte praksiser. Flere av våre informanter fra kommunal helseledelse beskrev hvordan de nå
prøver å lage system for å holde oversikt over fastlegenes planlagte fravær i en slags
«vikarbehovsbank», som så kan brukes til å gi tilgang til nødvendig tjeneste til de kommunale
legene.
Flere av kommunene i vårt materiale prøver altså ut ulike ordninger for å tilrettelegge for
forutsigbarhet i spesialiseringsløpet. Disse ordningene beskrives av våre informanter som
krevende nybrottsarbeid der det kunne vært nyttig med nasjonale anbefalinger og maler.
6.5 Ny ordning for introduksjonsavtale – økonomisk usikker og for byråkratisk?
De to kommunene og ALIS som har prøvd ut introduksjonsavtaler, har vært pionérer på dette
området. Helseledere vi har intervjuet har fortalt at de har opplevd å operere på kanten av og
stange mot et rigid regelverk. Vi har videre intervjuet en ALIS som har vært godt fornøyd med
ordningen og to ALIS som har vært mindre fornøyd – særlig med de økonomiske betingelsene
som selvstendig næringsdrivende. Deres erfaringer tyder på at det kan ta lang tid før en ALIS med
introduksjonsavtale kommer opp i et tilstrekkelig antall konsultasjoner som gir en rimelig inntekt.
Situasjonen er kanskje ikke så ulik den å starte med en 0-liste som fastlege. Men en forskjell
ligger i at fastlegen har rett til grunntilskudd på 500 000 kroner de to første årene, mens ALIS
med introduksjonsavtale starter uten noe tilsvarende økonomisk fundament – men slipper det
personlige listeansvaret som fastlegen har.
Helsedirektoratet har nå laget en ordning hvor kommuner kan søke om lov til å inngå
introduksjonsavtale(r). Hensikten med en introduksjonsavtale er å gi ALIS som er kommunalt
ansatt og ikke er fastlege, mulighet til å gjennomføre to år med åpen uselektert allmennpraksis 15.
Det er opp til avtalepartene om ALIS skal være fastlønnet eller selvstendig næringsdrivende i
avtaleperioden. De økonomiske forholdene knyttet til gjennomføringen, avtales mellom
avtalepartene. En løsning hvor ALIS får fast lønn, vil kreve at kommunen er villig til å administrere
og trolig medfinansiere ordningen. Helseledere fra en av kommunene som har prøvd ut
introduksjonsstilling, mente at ordningen som nå innføres, medfører en del byråkrati som vil

15

Leger med introduksjonsavtale skal jobbe parallelt med fastleger som har listeansvaret, samtidig som
begge parter har rett til trygderefusjon. Kommuner som får inngå introduksjonsavtale, må inngå avtale
med fastleger og ALIS. Avtalepartene må fylle ut Helsedirektoratets avtalemal. Kommunen må sende
avtalen til Helfo og er forpliktet til å rapportere om effekt og måloppnåelse til Helsedirektoratet
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kreve administrativ kapasitet i kommunene. Det gjenstår å se hvordan de økonomiske forholdene
blir og hvor attraktivt introduksjonsavtaler blir for aktuelle ALIS. Basert på våre funn vil
kommunalt ansatte ALIS med introduksjonsavtale foretrekke fast lønn.
6.6 Manglende samsvar mellom lønnsnivå og kompetanse
I forarbeidene til Spesialistforskriften beskrives en forventet inntektsøkning for fastleger når de
går fra å være ikke-spesialist til å bli spesialist, begrunnet i at spesialisttakster er høyere enn de
takstene ikke-spesialister kan ta. For de kommunale legene i andre allmennmedisinske stillinger
ser det ikke ut til å være lagt inn en plan for lønnsøkning når de blir spesialister. I Oslo er
sykehjemslegelønnen satt ganske høyt av rekrutteringsårsaker, også for helt ferske leger. Det
synes også å være en utfordring at kommunalt ansatte leger i helsestasjon og sykehjem, ikke
opplever at det er noen logisk sammenheng mellom lønnsnivå og kompetanse. Leger uten LIS1
har gjerne samme lønn som leger med LIS1 og flere års erfaring fra sykehusjobb 16. Det er så langt
ikke laget en lønnsstige som skiller på kompetansenivå. Dette gir grobunn for misnøye blant ALIS
som kan og bør unngås.

16

KS og Legeforeningen har avtalt (med unntak av Oslo) en lønn for LIS1, cand.med. og studenter med
lisens på minst 633 000 kroner fra 1.1.22. I likhet med en del andre akademikergrupper fastsettes lønn
etter kap.5 i Hovedtariffavtalen. Det vil si lokal lønnsfastsettelse.

NSDM / BNG
UIT Norges arktiske universitet

49

VEDLEGG
INTERVJUGUIDE TIL KOMMUNAL HELSELEDER

•

Hvordan vil du beskrive rekrutteringen til og stabiliteten i fastlegeordningen i din
kommune?

Vi er interessert i å høre om legers spesialisering i allmennmedisin i din kommune. Vi er
primært opptatt av den nye spesialiseringsordningen hvor kommunen har fått et større
ansvar enn før.
•

•

•
•

50

Hvor mange ALIS er det (sånn ca.) i din kommune innenfor hver av kategoriene under
på henholdsvis ny og gammel spesialiseringsordning?
o Næringsdrivende fastleger
o Kommunalt ansatte fastleger
o Kommunalt ansatte leger uten fastlegeoppgaver
o Legevikarer
Hvordan legger kommunen til rette for spesialiseringsløpet for de ulike legetypene
listet opp over?
o Økonomiske forhold
Er det søkt om tilskudd til ALIS-avtaler fra Helsedirektoratet?
Hvordan blir midlene i så fall brukt?
Bidrar kommunen med egne midler/ordninger til ALIS?
o Administrative forhold
o Veiledning og supervisjon
Antall timer per måned
Ulikheter mellom fastleger og andre kommunale leger
Legges det opp til at ALIS har samme veileder under hele løpet?
Utarbeidelse av individuell utdanningsplan
Organisering av kurs
Godkjenning av læringsmål
Institusjonstjenesten
o Plan for dette?
o Samarbeid med helseforetaket?
Organisering/administrasjon av kommunens spesialiseringsansvar
o Administrative ressurser i kommunen – omfang? tilstrekkelig? har de økt?
o Har kommunen oversikt over behovet for ALIS-stillinger/hjemler? Plan for evt
etablering av nye ALIS?
o Hvordan er samarbeidet med legesentrene rundt ALIS?
o Er det regelmessige møter mellom ALIS, veileder og kommune?
o Kontakt med regionalt ALIS-kontor
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•

o Er det noe interkommunalt eller regionalt samarbeid relatert til ALIS utover
det som allerede er nevnt?
Hvordan fungerer endringen i spesialiseringen av leger i allmennmedisin så langt?

INTERVJUGUIDE – ALLMENNLEGER I SPESIALISERING (ALIS) I BYKOMMUNER

Bakgrunn
-

Kort om din vei inn i allmennmedisin og spesialisering
Din familiesituasjon
Bosted – har du eller din familie tilhørighet til området?

Dagens arbeidssituasjon
-

Hovedarbeidsplass og tilknytning til kommunen (ansatt/næringsdrivende)
Progresjon i utdanningsløpet - hvor langt har du kommet

Lege i allmennpraksis:
-

-

Antall pasienter (har kommunen gitt noen føringer for hvor mange pasienter
legen kan/bør ha?)
Arbeidstid
Inntekt/økonomi (inntektskomponenter og inntektsnivå; mottas
etableringstilskudd, forsterket basistilskudd, støtte til kurs utover det som
dekkes av legeforeningen el.)
Legekontoret (antall leger, andre helseprofesjoner)
Annet kommunalt legearbeid

Kommunalt ansatt lege:
-

om arbeidsplass (sykehjem/legevakt/etc.) og rammer for arbeidet
Arbeidstid
Inntekt/økonomi
Uselektert allmennpraksis – hvordan løses det?

Hvordan opplever du at opplegget for spesialistutdanningen fungerer?
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-

Veiledning og supervisjon (kvalitet, omfang, tilgjengelighet)
Gruppeveiledning
Kurs
Individuell utdanningsplan
Synspunkter på læringsmål, omfang, innretning, mulighet for å oppnå dem,
godkjenningsprosessen
Relasjon til kommunen
Praksis i sykehus og andre læringsarenaer (eks KAD, legevakt)
Vurdering av utsikten for å gjennomføre utdannelsen på normert tid

Er det noe kommunen kan gjøre annerledes for å legge bedre til rette for
spesialistutdanningen i allmennmedisin?
Hvordan ser din karriereplan ut?
-

På kort sikt
På lang sikt

Har du vurdert å slutte i din nåværende stilling? I tilfelle, hvorfor?
Er det noe vi ikke har snakket om som du tenker er viktig å få fram?
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