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Fastlegeordningen er i krise 
 
Osloregionen IPR er et strategisk samarbeid som består av 64 kommuner inkludert Oslo kommune. 
Dette er kommuner fra Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark fylkeskommuner og Oslo. Regionen 
har til sammen ca. 2,3 millioner innbyggere. Osloregionen IPR jobber for at hovedstadsregionen skal 
være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.  
 
Osloregionen IPR er bekymret for den nasjonale fastlegekrisen og vil påpeke at det er 
svært viktig at regjeringen prioriterer dette arbeidet. Det er viktig å merke seg at 
kommuneoverlegene ikke mener pandemien er bakgrunn for krisen, da dette har pågått over 
flere år. Det vises også til KS sin kontakt med regjeringen/statsråden i flere sammenhenger; om at det 
er nødvendig med tiltak for å sikre rekruttering til og stabilisering av fastlegeordningen. 
 
Osloregionen vil påpeke at fastlegekrisen først og fremst utgjør en kritisk mangel på 
leger i mange av våre kommuner. Det får betydelige konsekvenser for de tjenester 
ordningen er ment å bidra med til våre innbyggere. I vår region finnes det kommuner der 
20% prosent av innbyggerne står uten fastlege. 
 
For kommunene innebærer krisen en konkurranse om de gjenværende legene, noe som 
medfører at enkelte kommuner i desperasjon tilbyr lønnsøkninger som oppfattes som ute av 
kontroll. Dette resulterer igjen i hyppige utskiftingen Samtidig legger det press på 
lønnsforhandlingene for de leger som blir igjen og kostnadene for alle kommuner øker 
betydelig. For legene som blir igjen lokalt innebærer dette et skiftende og svekket arbeidsmiljø og økt 
arbeidsbelastning. 
 
Osloregionen vil også påpeke at flere kommuner selv har opprettet kommunale legesenter, uten at det 
er gitt økonomisk kompensasjon fra staten. 
 
Osloregionen mener derfor at: 

 staten må legge til rette for at det utdannes flere leger i Norge 
 staten må legge til rette for flere LIS1-plasser (turnusplasser) 
 staten må legge til rette for/kompensere for at kommunene kan ansette leger i et utdanningsløp 

for utdannelse til spesialister i allmennmedisin (ALIS). 
 staten må kompensere de kommuner som nå blir «presset» til å kjøpe legehjemler for å 

etablere kommunale legesentre 
 staten må se på oppgaveporteføljen til fastlegene slik at den dekker nødvendige behov for å 

utføre fastlegeoppgaven, men ikke fungere som avlastning for spesialhelsetjenesten. Der det 



 
 
 
 

 

etter en helhetlig vurdering konkluderes med at oppgaven løses best for pasienten ved 
oppfølging av fastlegen må det sikres finansiering av oppgaveoverføringen, ved at midler 
overføres til kommunehelsetjenesten og fastlegeordningen. 

Vi ser fram til helseministerens arbeid på dette området. 

 
 
På vegne av Osloregionen,  
 
 
Raymond Johansen      Lene Conradi 
Leder, Osloregionen      Nestleder, Osloregionen 
 
 


