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Sammendrag 

Bakgrunn: Fastlegeordningen ble innført i Norge i 2001, som et resultat av en lang politisk 

prosess som startet med i 1989 med «Røynsler med lova om helsetenesta i kommunane». Før 

ordningen ble innført ble det gjennomført et fastlegeforsøk, der det ble høstet verdifulle 

erfaringer og viste seg å være fullt mulig tilpasse et listepasientsystem i Norge. 

Formål og problemstillinger: Formålet med denne oppgaven er å studere bakgrunnen for 

innføringen av fastlegeordningen i Norge. Mer spesifikt vil oppgaven gjøre rede for den 

historiske bakgrunnen for legevirksomhet i primærhelsetjenesten i Norge, og dernest 

identifisere argumenter, standpunkter og målsettinger knyttet til innføringen av 

fastlegeordningen. 

Metode: Oppgaven er basert på litteratur som er identifisert gjennom søk etter relevante 

kilder, rapporter og utredninger om fastlegeordningen og legetjenester i primærhelsetjenesten. 

Oppgavens primærkilder er hovedsakelig på offentlige dokumenter, som stortingsmeldinger, 

odelstingsproposisjoner mv. fra Stortinget, samt søk på nettsidene til Legeforeningen 

Resultater/diskusjon: Fastlegeordningen ble innført i en tid da brukerperspektivet fikk 

økende oppmerksomhet, og kontinuitet var i vinden. Mange ønsket seg en fast lege. Samtidig 

var det daværende systemet komplisert, med mange ulike avlønningsformer for legene, noe 

som skapte usikkerhet for både leger og pasienter. Samtidig var det vanskelig for 

myndighetene å holde styring på utgiftene til legetjenestene. Fastlegeordningen både utvidet 

og begrenset autonomien til legene som profesjon. Allmennlegene måtte ha liste for å etablere 

seg, og det ble satt klare føringen for hvordan de skulle etablere sin praksis, men samtidig fikk 

de formalisert sin posisjon som portvokter og koordinator i primærhelsetjenesten. Det er 

vanskelig å rekruttere og holde på fastleger, som opplever at deres arbeidsoppgaver blir stadig 

mer omfattende og mange vurderer å slutte.  

Konklusjon: Fastlegeordningen styrket legens posisjon som portvakt og koordinator i 

primærhelsetjenesten, men bidro til å gi Staten mer kontroll med legene. Fastlegekrisen må 

dels forstås som er resultat av hvordan man valgte å organisere legetjenestene i 

primærhelsetjenesten fra 2001, gjennom individuelle avtaler med den enkelte lege, og en 

finansieringsmodell med stor vekt på aktivitetsbasert finansiering. 
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1.Innledning 

Helsevesenet i Norge er delt mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. 

Spesialisthelsetjenesten er organisert i fire regionale helseforetak og eies av Helse- og 

omsorgsdepartementet. Kommune har på sin side ansvar for primærhelsetjenesten, som 

innbefatter sykehjem, hjemmesykepleie, helsestasjoner, legevakt og fastleger.  

Fastlegeordningen ble innført i 2001. Med fastlegeordningen har alle innbyggere som er 

folkeregistret i en kommune rett til fastlege, i tillegg til personer med «D-nummer» 

(midlertidig ID-nummer for de som har søkt asyl eller har oppholdstillatelse for mindre enn 6 

måneder).  

De fleste norske innbyggere benytter seg av retten til en fastlege, men de som ønsker det kan 

også stå utenfor ordningen. Flesteparten av fastlegene er selvstendig næringsdrivende, og får 

inntekter i form av et per capita tilskudd egenandeler og refusjoner fra Helfo (Halvorsen et al, 

2012). Fastlegen har selv ansvar for legekontoret og for å betale tilknyttet personell. En liten 

andel av legene er fastlønnet av kommunene. I tillegg til praksisen kan kommunene pålegge 

fastlegene en dag i uken med kommunalt arbeid som helsestasjon og sykehjem (Helfo, 2016). 

I 2018 er det registrert 4759 fastleger i Norge (Helsedirektoratet, 2018). Antallet pasienter på 

hver fastleges liste er gradvis blitt redusert siden fastlegeordningen ble innført i 2001. I 2017 

hadde hver lege i gjennomsnitt 1106 pasienter på sin liste, mot 1200 i 2001. Bare 0,4 % av 

befolkningen har valgt å stå utenfor fastlegeordningen. Det har skjedd endringer i 

fastlegestaben. I 2016 var 42 % av fastlegene er kvinner, mot 29 % i 2001. Om lag 58 % er 

spesialister i allmennmedisin.  

Landsstyret i Legeforeningen uttalte i juni 2018 at fastlegeordningen er i krise 

(Legeforeningen, 2018; (Hermannsen, 2018), og viste til en stadig økende arbeidsmengde og 

at bare halvparten av norske fastleger ønsker å arbeide som fastleger. Fastlegeordningen 

gjorde allmennlegene til selvstendig næringsdrivende, med finansiering der 70 % av 

inntektene kommer fra aktivitetsbaserte takster. I en spørreundersøkelse rapporterer fastlegene 

at de arbeider i snitt 56 timer i uken. (Rebnord, 2018). Blant fastlegene er 86 % er helt uenige 

at de har tilgjengelig kapasitet og 59 % har vurdert å slutte det siste året på grunn av 

arbeidspress (Johnsen, 2018).  
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Oppgavens formål og problemstillinger 

Kunnskap om legens rolle i primærhelsetjenesten og bakgrunnen for fastlegeordningen vil 

kunne gi en bedre forståelse for utfordringene i dagens situasjon. Hvordan har legetjenester i 

primærhelsetjenesten tidligere vært organisert og regulert? Hva var drivkreftene for 

etableringen av dagens fastlegeordning og hvilke målsettinger hadde ordningen?   

Formålet med denne oppgaven er å studere bakgrunnen for innføringen av fastlegeordningen i 

Norge. Mer spesifikt vil oppgaven gjøre rede for den historiske bakgrunnen for 

legevirksomhet i primærhelsetjenesten i Norge, og dernest identifisere argumenter, 

standpunkter og målsettinger knyttet til innføringen av fastlegeordningen. Jeg vil særlig 

konsentrere meg om den politiske diskusjonen i Stortinget og Legeforeningens standpunkt.   
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2. Metode 

Oppgaven er basert på litteratur som er identifisert gjennom søk etter relevante kilder, 

rapporter og utredninger om fastlegeordningen og legetjenester i primærhelsetjenesten. 

Oppgavens primærkilder er hovedsakelig på offentlige dokumenter, som stortingsmeldinger, 

odelstingsproposisjoner mv. fra Stortinget, samt søk på nettsidene til Legeforeningen 

(legeforeningen.no). En viktig kilde har vært arbeidet til historiker Aina Schiøtz. Hennes 

doktorgradsarbeid: «Distriktslegeordningen – institusjonen som forsvant» er et av de viktigste 

arbeidene om legetjenestene i Norge. 

Materialet er bearbeidet ved bruk av kvalitativ metode, hvor jeg har søkt å identifisere tekst 

som omhandler samme tematikk og dernest søkt å identifisere nyanser og variasjoner i 

argumentasjon, begrunnelser og synspunkter.  

Materialet ble analysert av ved hjelp av systematisk tekstkondensering, som er en deskriptiv 

og eksplorativ metode for tematisk cross-case analyse av kvalitativ data. Jeg oppsummerte 

først materialet, før jeg utviklet så en koderamme og analyserte materialet. Analysen fulgte 

fire steg: Lese alt materiale for å få et inntrykk og utfordre egen forforståelse, identifisere 

enheter av mening som omhandler ulike aspekter ved fastlegeordningen og kode disse 

enhetene, sammenfatte og kondensere meningsinnhold innen ulike tema (koder) og beskrive 

innholdet under hver kode (Malterud, 2011). 

Hovedkildene i oppgaven er oppsummert i tabell 1. 

Tabell 1: Hovedkilder 

Kilde Kommentar 

Stortingsmelding nr 36 (1989-90) Røynsler 

med lova om helsetjenesta i kommunane 

Den første meldingen som skisserer ulike 

modeller for fastlegeordningen.  

Innstilling til Odelstinget nr 64 (1990-91): 

Om lov om forsøk med listepasientsystem i 

kommunehelsetjenesten 

Forberedelsene til fastlegeforsøket.  

Innstilling til Odelstinget nr 84 (1990-91) Sosialkomiteens merknader til forslaget til 

fastlegeforsøket  

 

Stortingsmelding nr 23 (1996-97) Trygghet 

og ansvarlighet - Om legetjenesten i 

kommunene og fastlegeordningen 

Erfaringer fra forsøket presentert av Helse- 

og sosialdepartementet 

Innstilling til Stortinget nr. 215 (1996-97) Sosialkomiteens merknader til erfaringene 

fra forsøket 
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3. Profesjonsteoretiske perspektiv  

Hva driver utviklingen i helsevesenet? Lovverk og praksisformer er nok preget av politikk, 

befolkningens behov og teknologiske muligheter, men profesjonene spiller også en viktig 

rolle. Det er mange ulike definisjoner av profesjoner, men noen trekk er grunnleggende og 

felles: En profesjon er en yrkesgruppe som har stor grad av autonomi, har monopol på eller 

kontroll over egne arbeidsoppgaver, at profesjonen bidrar til å skape disse arbeidsoppgavene 

gjennom etablering av ny teknologi og kunnskap, og profesjonen bedriver selvjustis overfor 

egne medlemmer og samtidig har en egen etikk for sin virksomhet.  

En profesjon oppnår og vedlikeholder sin status ved at samfunnet er overbevist om at 

profesjonen har en spesiell verdi og kompetanse. Profesjonens posisjon er betinget av den 

politiske og økonomiske makt som støtter den, en innflytelse som forhindrer andre i å gjøre 

samme arbeid. Profesjonens privilegerte posisjon er gitt av, ikke tatt fra samfunnet, og kan 

også forsvinne eller bli fratatt. Det er helt avgjørende for profesjonens eksistens at den 

dominerende elite forblir overbevist av profesjonens positive verdi (Freidson, 1970). 

Eliot Freidson (1923-2005), som er amerikansk sosiolog og fremtredende 

profesjonsteoretiker, nevner William J. Goodes (1917-2003) sin kjernekarakteristikk av 

profesjoner, som er en utstrakt spesialisert trening i abstrakt kunnskap og en 

kollektivorientering eller serviceorientering. William J. Goodes har fem karakteristikker som 

henviser til autonomi: profesjonen bestemmer dens egne standarder for utdanning og trening, 

profesjonell praksis er ofte juridisk regulert av en form for lisensiering, lisensieringskomiteer 

består av medlemmer av profesjonen, mesteparten av lovgivningen er skapt av profesjonen, 

yrkesutøveren er relativt fritatt av evaluering og kontroll (Freidson, 1970). 

I USA har American Medical Association stor innflytelse over den enkelte lege, og derfor 

også hele helsesystemet. AMA jobber både med å beholde legens monopol, ved å forhindre 

andre profesjoner i å yte helsehjelp, som osteopater og psykologer, men også å kontrollere 

kvaliteten og kvantiteten på leger tilgjengelige for nasjonen. Utdanningssteder for leger blir 

også kontrollert. AMA er også en sterk tilhenger av selvstendig næringsdrivende leger, og har 

jobbet mot ansettelse av leger. Argumentet har vært at de kritiske elementene av profesjonell 

autonomi er viktigst for kvaliteten på tjenestene, og er i fare i alle omstendigheter der 

modellen med solopraksis med betaling per tjeneste ikke er brukt. 
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Den norske legeforening utøver stor innflytelse i Norge, men det er samtidig slik at leger i 

Norge i noe større grad enn leger i USA har akseptert å bli ansatte arbeidstakere. Dette har gitt 

muligheter, som forutsigbare rammevilkår og makt til å forme utviklingen og organiseringen 

av helsevesenet. Samtidig har det skapt et avhengighetsforhold der staten har fått større rom 

for styring av helsevesenet og medisinen enn i andre land (Frich, 2014). Utviklingen tyder på 

at Staten blir mer ambisiøs i sin styring. Den norske legeforening er for eksempel ikke lenger 

tildelt rollen som godkjenningsinstans for spesialister; fra 2009 ble denne oppgaven overtatt 

av Helsedirektoratet. Når Staten får økt kontroll vil legene kunne opplever seg som gjenstand 

for en «deprofesjonalisering» (Frich, 2014).  

Light og Aasland (2003) mener etterrettelighet må gå foran individuell autonomi for «den nye 

legen». En profesjonell er en person som mestrer en verdifull, avansert fagkunnskap og 

ferdigheter, og som anvender dette på brukere (eller pasienter) etter en anerkjent og målbar 

standard. «Den nye legen» baserer seg på kvalitetsmål og retningslinjer utviklet av 

kvalitetsmål og retningslinjer utviklet av kliniske forskerteam, med rom for klinisk skjønn der 

det er nødvendig. Det sentrale er etterretteligheten, det vil si alltid å kunne dokumentere hva 

som gjøres og hvorfor. Light og Aaslands fremtidslege oppfyller legeprofesjonens formål ved 

å hjelpe pasientene og samfunnet ved å maksimere helse og funksjons. Derfor er den nye 

legen opptatt av forebygging, pasientopplæring, primærhelsetjeneste og samfunnsmedisin. 
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4. Historisk bakgrunn 

Sunnhetsloven 

En viktig milepæl i Norge var Sunnhetsloven av 1860, som er den første loven om det norske 

helsevesenet. De første distriktslegestillingene var alt blitt opprettet i 1836, som et resultat av 

økende statlig utbygging av infrastruktur og et ønske om å sikre befolkningen nødvendig 

helsehjelp. Likevel kom ikke avgrensningen og presiseringen av offentlige legers plikter og 

oppgaver før i mai 1860, med vedtaket om Sunnhetsloven. Sunnhetsloven var på mange måter 

det første skrittet på veien til utviklingen et offentlig helsevesen i Norge (Schiøtz, 2010). 

Hvert formannskapsdistrikt og hver by fikk sin egen sunnhetskommisjon, ledet av den 

offentlige lege (Schiøtz, 2010; Storesund, 2005). Håpet var at kommisjonene skulle motvirke 

og forebygge epidemier, og med sunnhetskommisjonene ble det forebyggende, kontrollerende 

og administrative helsearbeidet regulert (Schiøtz, 2010). Kommisjonens oppgaver i byene var 

godt definert, mens i landkommunene var oppgavene mindre definerte, og 

sunnhetskommisjonens oppgaver var definert som å være oppmerksomme på hva som kunne 

tjene befolknings sunnhetstilstand og hva som kunne hindre utvikling og utbredelse av 

sykdom, i tillegg til å opplyse befolkningen. Med sunnhetsloven ble individets helse et 

fellesansvar, og den offentlige legen ble knyttet til den lokale forvaltningen.  

Sunnhetskommisjonene manglet egne ressurser, så de måtte søke dekning for kostnadene hos 

amtskommunen eller bystyret. De hadde heller ikke sanksjonsmidler eller muligheter til å 

utføre kontroller, noe som skapte store geografiske forskjeller. Suksessen av arbeidet var 

prisgitt distriktslegens personlige egenskaper og engasjement. Loven var best egnet for 

strakstiltak i akutte situasjoner, selv om formålet med lovet også var forebyggende og mer 

langsiktig arbeid.  

Sunnhetskommisjonene skiftet navn til helseråd fra rundt 1900. Utover slutten av 1800-tallet 

ble flere av helserådsdistriktene delt opp, og embetslegenes ansvarsområde smuldret opp. 

Samtidig slet mange distrikter med stadig skiftende leger. Helserådsordførerne mistet dermed 

mye av oversikten over helsesituasjonen i sine egne distrikter. Det var også stor misnøye blant 

legene selv, som var lavt lønnet og ofte faglig utdaterte.  

I 1898 ble det opprettet en legekommisjon som skulle utrede legesituasjonen med 

utgangspunkt i svakhetene. Kommisjonen konkluderte med at den daværende ordningen ikke 

tilfredsstilte samfunnets behov, legene arbeidet under forhold som ikke virket tilfredsstillende 
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på rekruttering til distriktslegestillingene og det var dårlig kollegialt styre, noe som hindret 

faglig utvikling. Kommisjonen innstilte kommisjonen på å opprette flere legedistrikter, fra 

161 til 355. Regjeringen drøyde lenge med å vedta ordningen, mye på grunn av frykt for de 

økonomiske konsekvensene, men regjeringen Kokow vedtok 1912 lov om de offentlige 

legeforretninger og la med dette grunnlaget for distriktslegeordningen. 

Distriktslegeordningen 

Distriktslegeordningen ble innført i 1913 og varte frem til 1984. Distriktslegene var 

statsansatte, og hadde ansvar for kurativ legearbeid og forebyggende helsearbeid i 

kommunene. Distriktslegen var også leder for helserådet i sitt distrikt, mens det i byene var en 

stadsfysikus som hadde ansvaret for det offentlige helsearbeidet. Distriktslegene var med 

andre ord formelt ansatt av staten, men uformelt en del av kommunen.  

Stortingsmelding 85 (1970-71) «Om helsetjenesten utenfor sykehus» kom med tre mål for 

fremtidens distriktshelsetjeneste: Mer rettferdig geografisk fordeling av ressursene, enhetlig 

finansering av helsetjenestene og forenklet administrasjon. Departementet ville i denne 

meldingen starte arbeidet med en ny lov om «helsetjenesten utenfor anstalt». De tok også til 

orde for utbygging av lokalt plasserte helsesentra med fastlønnede leger, og tok opp 

spørsmålene om fri etableringsrett og om det var riktig å beholde den offentlige legeetat som 

statlig (Sosialdepartementet, 1970-71). 

På slutten av 1970-tallet var det enighet om å bygge ut primærhelsetjenesten. Desentralisering 

og styrking av nærmiljø og lokalt selvstyre var viktige ideologiske bevegelser. Etablering av 

helsesentra og overføring av helserådets oppgaver til lokale og politisk oppnevnte organer. 

Regjeringen så på helsesentermodellen som en sjanse til å få en organisatorisk samordning av 

helse- og sosialfunksjonene på lokalt plan, og dermed bedre utnytte ressursene. Det ville også 

skape flere arbeidsplasser i distriktene. Helsedirektoratet så på det som en sjanse til å få til 

kvalitativt bedre primærhelsetjeneste. Rapporter fra Sverige viste at helsesentermodellen 

fungerte godt. Legeforeningen var derimot skeptiske og skrev i en uttalelse at de fleste 

pasienter ikke har behov for tverrfaglig samarbeid og søker legehjelp for enkle 

problemstillinger. De mente helsesentre ville være negativt for utkantdistriktene, og ville 

skape strid mellom ulike yrkesgrupper. Fylkeslegene og Offentlige legers landsforening (Oll) 

var positive til helsesentre, men var skeptiske til en fastlønnsordning og ønsket en etappevis 

utbygging.  
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Det var dermed uenighet mellom Oll og Legeforeningen. De medisinske studentene var også 

mot, fordi de mente helsesentre ville gi større avstand mellom pasient og lege, dårligere 

helsetilbud og økt avfolkning. I 1997 ble det etablert en forsøksordning med helsesentre. Oll 

mente helsesentre kunne bidra til å bedre tilgangen på helsetjenester i avsidesliggende strøk. 

De håpte helsesentrene ville lette presset på legene, gjøre stillingene mer attraktive og gi 

befolkningen et bedre og mer samordnet helsetilbud.  

Utkast til lov om sosial- og helsetjenesten utenfor institusjon som ble sendt samtlige 

kommuner i 1977. Samordning av sosial- og helsetjenesten på kommunalt nivå. 

Legeforeningens viktigste argumenter mot helsesentre var at de representerte mer regulering 

fra staten, regulering av legens etableringsmuligheter og nye avlønningsordninger (Schiøtz, 

2000). 

Helserådene 

Den offentlige legeordningen ble opprettet for å forebygge, overvåke og administrere 

sunnhetstilstanden i distriktene. Sunnhetskommisjonene og senere helserådene var kjernen i 

dette arbeidet. De offentlige legene var helserådsordførere. Utover 1900-tallet var det en 

økende forståelse for at landet måtte ha en offentlig finansiert legestand, men fra tid til annen 

ble det fremmet forslag fra regjering og storting om å nedlegge det offentlige helsevesen, 

nedlegge helserådene, eller bare ha privat praktiserende leger.  

Vervet som helserådsordførere var viktig for legestanden, både på grunn av 

profesjonsinteresser og samfunnsinteresser. Debatten om oppløsning gikk ut på å overføre 

makt fra og myndighet til folkevalgte organer på et lokalt nivå. Ettersom situasjonen ble 

stadig mer kompleks ble helserådet tappet for ansvar og oppgaver fra 1960-tallet.   

Sosialreformkomiteens innstilling II (NOU 1972: 30) Stortingsmelding nr. 9 (1975-76) Om de 

sosiale tjenester og det sosiale hjelpeapparat munnet ut i et forslag om at det i hver kommune 

skulle opprettes et sosialsenter bestående av en helseseksjon, en trygdeseksjon og en 

sosialseksjon, som skulle ledes av et sosialutvalg, men underordnes et politisk valgt organ: et 

helse- og sosialstyre. De tekniske og hygieniske oppgaver skulle overføres til kommunenes 

tekniske etat. Distriktslegen skulle bare være medlem av hygieneutvalget. Dette førte til 

massiv motstand blant legene, og Karl Evang (1902-1981) var sterk motstander. 

Legeforeningen ønsket at helserådet skulle styrkes, og at det skulle være større muligheter for 

ansettelse av teknisk-hygienisk personell, men svarte sent. Det var viktigere for 
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legeforeningen å bevare legeyrket som «et liberalt erverv» enn å støtte opp om 

primærhelsetjenesten i distrikt. De radikale nyutdannede leger ville tjene folket, noe som ble 

best gjort med den gamle ordningen, mens eldre distriktsleger fryktet nedbyggingen av en 

institusjon de kjente og var fortrolige med. Samtidig innebar innstillingen at 

fylkeslegekontoret skulle amputeres, med blant annet utskillelse av fylkeshelsesøsteren. 

Helserådet fortsatte imidlertid å eksistere, men ble stadig mer amputert, den nye politiske 

helse- og sosialstyret overtok.  

I siste del av 1970-tallet og frem til loven om kommunehelsetjenester ble vedtatt var det tre 

store spørsmål som lagde mye konflikt mellom legeforeningen og Oll. Det var store 

rekrutteringsproblemer i utkant-Norge og problemer med å få legene til å bli i distriktene. 

Rekrutteringssvikten ble forklart i at distriktslegene jobbet i lite stimulerende fagmiljøer og 

hadde lav status. Situasjonen var mest alvorlig i de nordligste fylkene. Antall leger økte sterkt 

fra 1960 til 1979, fra 3500 til 8000, men det gjorde ingen ting med skjevfordelingen 

geografisk. Distriktslege i Porsanger, Per Fugelli (1943-2017) krevde beordringslov, som ville 

gjøre det mulig å beordre leger til distrikter med for lav legedekning. Det ble isteden prøvd ut 

fastlønnsordninger i Nord-Norge der 75 % av utgiftene til legene ble dekket av staten, resten 

av kommunene. Fastlønnsforsøket viste seg å være vellykket. Et annet forslag til tiltak var 

midlertid regulering av legetjenestene, noe som ville forby ansettelse av leger, og gi hjemmel 

for å bestemme at leger i visse kommuner kunne praktisere etter folketrygden bare hvis 

vedkommende lege hadde fått særskilt tillatelse av kongen i statsråd. Legeforeningen var 

sterkt imot og mente det eneste riktige var økonomiske incentiver som gjorde det mulig for 

yngre leger å starte opp egen praksis i primærhelsetjenesten. Dette førte til en bitter konflikt 

mellom legeforeningen og Oll. Midlertidig lov om regulering av legetjenester ble imidlertid 

satt i verk 1. januar 1980.  

Med kommunehelseloven som ble vedtatt i 1982 og iverksatt i 1984 ble de tidligere 

distriktslegene kommuneleger og en del av kommunehelsetjenesten, og mistet mye 

selvstendighet, frihet og fleksibilitet. Den tidligere linjen med distriktslege, fylkeslege, 

helsedirektør var brutt (Schiøtz, 2000). 

Kommunehelsetjenesteloven 

Den nye loven ble etterlyst av legeforeningen i 1977. Departementet opprettet en komite som 

skulle utrede en ny lov ledet av Per Nyhus i 1978. Den skulle se på finansieringsordninger og 

oppgave og ansvarsfordeling i helsetjenesten utenfor institusjon og i sosialtjenesten. Samtidig 
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satte helsedirektør Torbjørn Mork (1928-1992) opp en egen arbeidsgruppe som skulle se på 

det samme. For å løse dette ble arbeidsgruppen i helsedirektoratet formelt en undergruppe 

som skulle se på helsetjenester, mens en annen skulle se på sosialtjenestene. 

Gruppen som ble opprettet av Mork konkluderte med at det beste var å beholde dagens 

ordning, slik at distriktlegeordningen fortsatte å være et statlig ansvar. Nyhusutvalget 

konkluderte imidlertid annerledes og et flertall mente at kommunene måtte overta ansvaret for 

distriktslegene og at de privatpraktiserende legene måtte inngå i avtaler med kommunen. 

Kommunene skulle få stykkprisfinanisering for pasientene. 1979 kom det en norsk offentlig 

utredning (NOU 1979: 10) som konkluderte med at distriktslegeordningen burde fortsette å 

være statlig. I sosialdepartementets utkast til lov var loven blitt hetende kommunehelseloven 

– kommunalt ansatte.  

Det nye styret i Oll ønsket kommunal ordning. Legeforeningen vedtok to høringsuttalelser der 

de uttrykte at de ønsket en statlig ordning, men aksepterte en kommunal ordning mot visse 

krav. Det måtte være sentral ansettelse av legene, kommunene måtte tilby videre og 

etterutdanning, og de var mot folkevalgt helse og sosialstyre og det skulle lovfestes at legen 

lede dette styret. Privat legevirksomhet måtte få en reel mulighet til å bestå. 

I 1981 kom odelstingsproposisjonen der kommunene fikk økonomisk ansvar og 

arbeidsgiveransvar for helsetjenestene. Innbyggerne fikk lovfestet rett til helsehjelp i den 

kommunen de bodde eller oppholdt seg i. Kommunen kunne selv velge om de ville ansette 

legene eller samarbeide med private. Man gikk også for rammetilskudd og et folkevalgt helse 

og sosialstyre. Legeforeningen var ikke fornøyde med at private skulle innpasses i det 

offentlige, de var skeptiske til rammefinansiering og at allmennleger uten refusjonsavtale ikke 

skulle kunne kreve refusjoner fra folketrygden. De var også bekymret for oppsplitting av 

allmennlegetjenesten og ba om utsettelse av loven.  

I april 1982 kom det en ny odelstingsproposisjon der det fortsatt skulle være mulig å drive 

privat praksis og alle leger kunne praktisere for trygden. Kommunene skulle bare betale leger 

med avtaleet driftstilskudd. Det skulle fortsatt være fritt legevalg, også utenfor kommunen. Et 

annet viktig moment var at det ble et delt ansvar mellom kommune og stat for legetjenesten 

og fysioterapitjenesten med hensyn til finansiering, det forebyggende arbeidet skulle 

finansieres innen de kommunale rammene, mens kurative tjenester for en stor del skulle 

finansieres av trygden (Schiøtz, 2000). 
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Alma Ata-deklarasjonen 

Internasjonalt ble ikke betydningen av primærhelsetjenesten anerkjent før i 1978 med Alma 

Ata-deklarasjonen. Konferansen som ledet opp til deklarasjonen ble holdt i Alma Ata i 

Sovjetunionen, og kom med erklæringen om at helse er en tilstand av komplett fysisk, mental 

og sosial velbefinnende, og ikke bare fravær av sykdom eller skrøpelighet, og at helse er en 

fundamental menneskerettighet og at oppnåelse av høyest mulig nivå av helse er det viktigste 

verdensomspennende sosiale målet. Realiseringen trenger handling av mange andre sosiale og 

økonomiske sektorer i tillegg til helsesektoren. Innbyggere har rett på og plikt til å delta 

individuelt og kollektivt i planleggingen og implementeringen av deres helsevesen. 

Primærhelsetjenesten er grunnleggende helsetjenester basert på praktiske, naturvitenskapelige 

og sosiale akseptable metoder og teknologi gjort universelt tilgjengelig for individer og 

familier i lokalsamfunn gjennom deres deltagelse og til en kostnad som samfunnet og landet 

kan ha råd til å betale, i alle steg av utvikling i ånden om selvstendighet og selvbestemmelse. 

Den er en essensiell del av både landes helsesystem. Det er det første nivået av kontakt for 

individer, familie og samfunnet med det nasjonale helsesystemet, siden det bringer 

helsesystemet så nært som mulig til der mennesker bor og jobber, og inneholder de første 

elementene av et kontinuerlig helsevesen (Verdens helseorganisasjon, 1978). 

Primærhelsetjenesten 

Barbara Starfield (1932-2011), en ledende forsker på primærhelsetjenesten, er klar på at alle 

bærekraftige helsesystem har en velfungerende primærhelsetjeneste:  

«There is now good evidence, from a variety of studies at national, state, regional, 

local, and individual levels that good primary care is associated with better health 

outcomes (on average), lower costs (robustly and consistently), and greater equity in 

health” (Starfield, 2005). 

I land der det det satses på primærhelsetjenesten er helsen bedre enn i land der det satses på 

spesialisthelsetjenesten. En velfungerende primærhelsetjeneste som er tilgjengelig for 

befolkningen kan også være med på å jevne ut sosioøkonomiske forskjeller i befolkningen. I 

en populasjon på 1000 personer, vil 250 kontakte lege, mens bare 9 vil bli lagt inn på sykehus, 

mens 1 vil bli lagt inn på universitetssykehus. Det meste av diagnostikk og behandling skjer 

altså i primærhelsetjenesten (Sagabråten, 2009). 
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5. Opptakt 

Stortingsmelding nr 36 (1989-90) Røynsler med lova om helsetenesta i 

kommunane  

Stortingsmeldingen «Røynsler med lova om helsetenesta i kommunane» tok for seg erfaringer 

med ny lov om helsetjenesten i kommunene også kjent som kommunehelsetjenesteloven som 

ble vedtatt i 1982 og iverksatt i 1984.  

Sosialdepartementet tok utgangspunkt i arbeidet til hovedkomiteen for reformer i 

lokalforvaltningen som ble utnevnt i 1971 da de beskrev bakgrunnen for arbeidet. 

Desentralisering og demokratisering var sentrale begreper og departementet tok opp tre 

viktige hovedlinjer: arbeidsoppgaver og politisk avgjørelsesmyndighet ble knyttet til 

primærkommunene, utbygging av helsetjenesten ble basert på et desentralisert 

organisasjonsmønster, mens samordningen mellom helsetjenesten, sosialtjeneste og 

trygdeapparat ikke var slik den som Sosialreformkomiteen tenkte seg i NOU 1972:30.  

Prioriteringer i kommunal sektor 

Områdene som var sterkest prioritert kommunalt var i synkende rekkefølge eldreomsorg, 

behandling, administrasjon og forebyggende arbeid. Ressursbruken varierte mellom 

kommuner og kommunesektoren sett under ett prioriterte i samsvar med de målene som 

Stortinget hadde formulert, bortsett fra med tanke på forebyggende arbeid. Departementet 

vurderte at det ikke er nyttig med statlige styringsmidler i form av forskrifter, normer og krav 

knyttet til rammebevilgninger. Departementet konkluderte med at gjennomgangen ga 

grunnlag for å slå fast at helsetjenestene, inkludert forebyggende helsearbeid, fremdeles skulle 

styres og finansiers som en del av kommunal virksomhet.  

Legetjenestene etter 1984 

I kapitelet om legetjenestene oppsummerte departementet utviklingen i legetjenestene i 

kommunene etter 1984 og baserte seg på en rapport skrevet av Tor Inge Romøren (f. 1947). 

Romøren mente utviklingen av allmennmedisinen var på riktig vei og var i samme positive 

spor som før kommunehelsereformen. Romøren beskrev de to avlønningssystemene, fastlønn 

og privatpraksis og forskjeller i hvor landet de ble benyttet, både med tanke på størrelse og 

geografi. Små kommuner lønnet i stor grad legene med fastlønn. Kommunene på Sør- og 

Østlandet benyttet bare fastlønnsordninger på 15 % av årsverkene, mens kyst-Norge varierte 

fra at 35 % av legene ble fastlønnshonorert i Hordaland til 90 % i Finnmark. Problemet med 



13 

 

vakante legestillinger ble vurdert i Ot. prp. nr. 48 (1987-88) med sammenheng med innføring 

av midlertidig lov omstillingsstopp, som senere ble avløst av en avtale som Den norske 

legeforening, kommunenes sentralforbund og Oslo kommune og staten sluttet seg til. Dette 

førte til at rekrutteringssituasjon i utkantkommunene var bedre da rapporten ble skrevet. 

Departementet vurderte også at det ikke var noe hinder for at fastlønnsleger kunne ha privat 

praksis på fritiden i lokalene og med det utstyret som de vanligvis brukte. Samtidig ble det 

påpekt at fastlønnet personell gjorde mer forebyggende arbeid enn privatpraktiserende, og den 

to-delte finansieringsordningen av privat praksis ikke la spesielt godt til rette for forebygging.  

I oppfølgingen av «Nasjonal helseplan» (St.meld. nr. 41 (1987-88)) ble det uttalt at den mest 

alvorlige innvendingen mot den delte finansieringen var at den satt kurativ virksomhet i en 

finansieringsmessig særstilling ved ekstra stykkpristilskudd. Dette harmonerte ikke med et 

ønske om å prioritere forebyggende og helsefremmende arbeid. Den nevner også 

listepasientsystem og befolkningsansvar som mulige organiseringsformen. Under 

behandlingen av Nasjonal helseplan uttalte flertallet, Høyre, Kristelig folkeparti og 

Senterpartiet, at dagens finansieringsordning hadde fungert tilfredsstillende. Ordningen med 

kommunalt/fylkeskommunalt driftstilskudd for allmennleger kombinert med 

stykkprisrefusjon hadde en rekke positive sider. Det offentliges mulighet for styring og 

kontroll med den enkelte leges virksomhet var sikret gjennom driftsavtalen. Samtidig ga 

ordningen mulighet for å innrette praksisen etter befolkningens behov, og den stimulerte til 

innsats og omsorg for den enkelte. De tok også til orde for en funksjonsfordeling der 

privatpraktiserende leger hadde det kurative som hovedoppgave, mens fastlønte skulle ta seg 

av forebyggende arbeid. De foreslo også at privatpraktiserende skulle etablere seg i 

kommunale helsesentre. Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ga uttrykk for at den 

todelte finansieringsordningen vanskeliggjorde målet om mest mulig likeverdig 

helsetjenestetilbud for befolkningen i alle deler av landet. De viste til den skjeve geografiske 

fordelingsprofilen som refusjonsutgifter til legehjelp, todelte systemet var lite forenlig med et 

mer rettferdig fordeling av de statlige overføringene. 

Modeller for betaling av legetjenestene 

Departementet skisserte kort forskjellige modeller for betaling av legetjenestene og deres 

fordeler. Fastlønn, betaling per tjeneste (refusjoner), listepasientsystem og betaling per 

sykdomstilfelle ble nevnt. I drøftingen av betaling per tjeneste (refusjoner) uttalte 

departementet at modellen hadde sin styrke i at den kunne gi god styring av vektlegging av 
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ulike behandlingsformer og stimulerte til stor aktivitet. Imidlertid ga den dårlig styring av de 

totale utgiftene og uheldig geografisk fordeling av offentlige tilskudd. I andre land hadde man 

valgt å begrense utgiftene ved at man fikk lavere takster over et visst aktivitetsnivå.  

Mål for legetjenestene 

Videre gjennomgikk departementet målene for legetjenestene i kommunen. Det viktigste var 

at den best mulig skulle fremme helsen i befolkningen gjennom forebyggende og 

helsefremmende arbeid, behandling og rehabilitering/attføring. I dette lå det at ordningen 

måtte sikre rett prioritering av brukere. Departementet viste til behandlingen av Nasjonal 

Helseplan der det var enighet om at storbrukerne av helsetjenester skulle få høyest prioritet. 

Det ble definert som de gamle syke, kronisk syke, mennesker med sammensatte lidelser, 

psykiske lidelser og funksjonshemninger. Disse gruppene trengte i stor grad tilbud som var 

sammensatte av tjenester fra ulike deler av det offentlige tjenestilbudet. Samtidig visste man 

også at mange i disse gruppene hadde vansker med å få omsatt behovene sine til etterspørsel 

etter tjenester, og de derfor heller ikke var i de eksisterende køende. Departementet brukte 

begrepet skjulte køer om dette fenomenet. Prioritering av tilbudet til disse gruppene ville si 

mer særskilt tilrettelagte tilbud, mer oppsøkende virksomhet og mer samarbeid.  

 

Det ble også uttalt at både fastlønnsordningen og avtaleordningen burde vurderes med sikte 

på å legge bedre til rette for de brukerne det er enighet om at skal prioriteres, inkludert om 

takstsystemet for privatpraktiserende kunne endres slik at takstene gjorde det mer attraktivt å 

gi tjenester til de prioriterte gruppene. Dette kunne skje ved at taksten ble knyttet til 

kjennetegn og ikke bare diagnose. Et annet krav til ordningen var at den måtte legge til rette 

for rett prioritering mellom oppgavene i kommunehelsetjenesten. Prioritering ville kreve 

kommunal styring av personell og økonomiske ressurser. Uten slik styring var det lett for at 

de rent kurative oppgavene ble prioritert fremfor annet arbeid. Fastlønnsordningen ga 

kommunene mulighet til å bruke leger og fysioterapeuter til de oppgavene de ønsket å 

prioritere. Muligheten til å styre privatpraktiserende ble derimot i liten grad brukt i 

kommunene.  

 

Departementets tredje krav til legetjenestene var at den burde stimulere til mest mulig effektiv 

utnytting av ressursene. Man hadde ikke gode metoder for å gjøre effektivitetsvurderinger i 

helsesektoren. I kravet om effektiv ressursutnytting lå det ikke bare krav om flest mulig 

behandlete pasienter per tidsenhet, men også om ressursbruken var i sammenheng med de 
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målene/de prioriteringene man hadde bruk for i virksomheten. Bruken av ressurser måtte 

vurderes i sammenheng med om de medvirker til å nå målene i kommunehelsetjenesten. 

Legetjenesten skulle både arbeide med de rette tingene og på den rette måten. Kommunen 

burde ta hensyn til dette i sin planlegging av helsetjenesten. Departementet påpekte videre at 

det var vanskelig å vurdere hvilken ordning kommunene skulle velge får å best utnytte 

ressursene. Departementet gikk derfor inn for en helseøkonomisk vurdering.  

 

Et viktig kriterium for et godt finansieringssystem var mulighet å styre totalrammene. Det 

måtte derfor føres en mye strammere kontroll med tilleggsbevilgningene. Et refusjonssystem 

var i utgangspunktet svært vanskelig å styre. Organiseringen måtte videre sikre faglig 

forsvarlig virksomhet. I dette kravet burde det ligge at personell var med i planlegging og 

drift. Det ble videre uttalt at modellen ikke var like viktig som faglig kunnskap for å sikre 

faglig forsvarlig drift, men at fastlønt personell ofte ville arbeide i nærhet med flere 

yrkesutøvere. De kunne representere en faglig garanti og større kontroll med utstyr, 

virksomhet og lokale. Det samme kunne oppnås ved at privat virksomhet er lokalisert 

sammen med andre kommunale helsetjenestetilbud. Privat praksis ga stor grad av frihet og 

motivasjon, noe som igjen la til rette for kvalitativt godt arbeid. Den administrative 

sammenhengen fastlønt personell var i, kunne medføre overstyring selv om den enkelte hadde 

stor grad av frihet i sin yrkesutøvelse. Departementet tok opp Romørens rapport der det ble 

uttalt at kommunehelsetjenesten var en typisk profesjonsbasert arbeidsorganisasjon, og at 

profesjoner som regel er mest produktive med stor grad av frihet, med moderat grad av 

formell samordning og når de blir administrert av sine egne. De brukergruppene som skulle 

prioriteres i kommunehelsetjenesten hadde behov for helhetlige, sammensatte tilbud. Dette, 

samt de andre oppgavene kommunehelsetjenesten skulle løse, gjorde det nødvendig med stor 

grad av tverrfaglig samarbeid. I fastlønnsordningen var tverrfaglig samarbeid en naturlig del 

av i virksomheten. I små kommuner var de privatpraktiserende relativt godt integrert i det 

kommunale helsetilbudet, noe som ga grunnlag for tverrfaglig samarbeid. 

 

Samtidig måtte organiseringen av legetjenestene sikre en rettferdig geografisk fordeling av 

tjenester. Privat praksis var avhengig av et visst befolkningsgrunnlag og derfor mest aktuelt i 

relativt sentrale store og mellomstore kommuner. Det var grunn til å tro at fastlønnsstillinger 

hadde en viss rekrutterende effekt i småkommuner der det ikke var grunnlag for privat 

praksis, selv om det var fastlønnsstillingene som hadde de største vakansene. Privat praksis 
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trakk mer trygderefusjoner enn tallet på årsverk skulle tilsi, noe som igjen ga mer ressurser dit 

privat praksis fantes, og igjen ga geografisk skjevfordeling av ressursene. 

 

Andre krav til legetjenestene var god tilgjengelighet på tider og steder som passer brukerne. 

Privat praksis ble tradisjonelt regnet som mer fleksibelt og tilgjengelig for brukerne, noe som 

førte til kortere ventetider i forhold til fastlønnsordninger der avtaler om arbeidstid ga mer 

rigide åpningstider og lenger ventetider. Privatpraktiserende hadde også større andel av 

sykebesøk. Et vilkår for å skape god kontinuitet var at det var en viss stabilitet i stillingene. 

Dette var først og fremst et problem for småkommunene i utkant-Norge på grunn av store 

vakanser. Det siste kravet var at det må brukes nok tid til hver pasient. Det var en faktor som 

mange brukere trakk frem som viktig. Det var imidlertid vanskelig å regne hva som er optimal 

tidsbruk for pasientbehandling. Tilbud til kronisk syke, eldre syke og andre storbrukere av 

helsetjenester var ofte tidkrevende. Det kunne òg reises spørsmål om hva som ga best resultat, 

flere korte kontakter eller færre, lengre kontakter per pasient. På den andre siden var det en 

fare for at ordningen ikke ga nok insentiv til å arbeide mest mulig effektivt.  

 

Departementet konkluderte med at de ordningene man hadde for innpassing av legetjenestene 

i kommune var et resultat av at man har ønsket å ta hensyn til ulike og dels motstridene 

interesser. De representerte et kompromiss mellom kommunenes interesse i å kunne ha en 

viss styring med de tjenestene de hadde ansvaret for, de privatpraktiserendes interesser i å 

fortsette med virksomheten sin som fri næringsdrift og brukernes interesser i å få tjenester 

som var mest mulig tilpasse de behovene de hadde. Begge ordningene hadde både sterke og 

svake sider. Departementet så det ikke som problematisk at ulike kommuner valgte ulike 

ordninger. Det viktigste var å vurdere rammevilkårene for ordningen og hvordan disse virket 

med tanke på nevnte krav. Med bakgrunn i den store veksten av refusjonsutgifter gikk 

departementet derfor inn for å få til en bedre kontroll med disse utgiftene. Det var aktuelt å 

prøve ut flere modeller for organisering av legetjenesten. Listepasientsystemet var på mange 

måter interessant. For å sikre bredere erfaringsgrunnlag for mer grunnleggende omlegginger 

av finansieringssystemet for leger gikk departementet inn for at det ble satt i gang utprøving 

av et listepasientsystem. 
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Organisering av legetjenestene 

I kapitelet om organisering av legetjenestene startet departementet med å drøfte fast lege til 

alle, og uttalte at fast lege var et ønske for mange. Mange eldre syke hadde særlige problemer 

som for eksempel kronisk sykdom og funksjonssvikt som gjorde at de trengte legehjelp 5-6 

ganger så ofte som resten av befolkningen. De ville derfor ha behov for en fast lege å 

henvende seg til, og fast legekontakt ville også være en forutsetning for den beste hjelpen. 

Psykisk utviklingshemmede og andre funksjonshemmede ville og ha det samme behovet for 

kontakt med en lege. De såkalte svake gruppene ville ha særlig god nytte av fast legekontakt, 

og de gruppene som hadde størst behov for adekvat hjelp. Derfor var det viktig å organisere 

helsetjenesten, særlig allmennlegetjenesten slik at pasientene kunne få en fast legekontakt. 

Dette kunne man få til på flere måter, og mange allmennleger arbeidet allerede slik at fast 

legekontakt var naturlig.  

 

Departementet drøftet også distriktansvar opp mot listesystem og nevnte sykehjemsreformen, 

der det var enighet om at helsetjenesten skulle ha klart definerte funksjoner i et definert 

område. Departementet mente fortsatt at dette er en god modell som burde være 

grunnleggende for utbyggingen av kommunehelsetjenesten i fremtiden. Problemer i de større 

bykommunene hadde imidlertid gjort at tanken om et såkalt listepasientsystem var kommet 

opp etter modell fra Nederland, England, Italia og Danmark. Mange var av den oppfatning av 

at i disse landene fikk for eksempel eldre særlig god hjelp av legetjenesten fordi den var 

organisert etter listepasientprinsippet. Sentralt i denne ordningen at listen var kombinert med 

økonomisk oppgjør med finansieringsinstansen. Legene fikk i hovedsak godtgjørelse basert 

på antall pasienter på listen. Dette var et sentralt element i ordningen, og innebar at legen var 

forpliktet til å ta seg av pasienten for samme betaling, enten det var snakk om langvarig 

sykdom med mange besøk, eller om pasienten sjelden hadde bruk for legehjelp. 

Departementet nevnte også at i de landene der dette systemet var i bruk var det oftest 

kombinert med et element av stykkpris. Det hadde i lang tid vært interesse for å få en ordning 

som er bygget på de prinsippene som er nevnt. Departementet gikk ikke inn for et 

listepasientsystem i Ot.prp. ny 36 (1980-81) Helse og sosialtjenesten i kommunene på grunn 

av at andre enn listetilhengerne hadde sterke meninger om fordelene med et distriktsansvar for 

helsepersonell. De gode erfaringene man hadde med distriktslegene i utkant-Norge var nok 

bakgrunnen for at dette alternativet hadde sterke tilhengere. Hensynet til koordinering og 

samordning mellom forskjellige deltjenester var grunnen til at departementet ikke ville foreslå 
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listepasientmodell. Modellen innba ikke til samarbeid mellom leger og andre deler av 

distriktshelsetjenesten som et distriktsansvar. Distriktslegene hadde følt ansvar for sitt distrikt 

og sin befolkning både når det gjelder forebyggende og kurativt arbeid, og det va dette som 

har gjort at ordningen fungerte så godt.  Departementet ville primært gå inn for arbeidslag 

med distriktsansvar, fordi dette ville gi et godt grunnlag for samarbeid mellom ulike 

yrkesgrupper. Departementet til slutt opp fordeler et listepasientsystem kunne ha, blant annet 

mindre legeshopping. De nevnte også at de var kjent med at den norske legeforening i 

prinsippet ville gå inn for å prøve ut et listepasientsystem, og departementet var enig i dette. 

De skisserte også et prøveopplegg og understreker at bindingen mellom lege og pasient måtte 

være sterk, og for å få til dette måtte det være økonomiske virkemidler både for pasienten og 

legen. 

 

Prøveopplegg for listepasientsystem 

Sosialdepartementet skisserte tre forskjellige prøveopplegg for et listepasientsystem: 

stykkprisrefusjon erstattet med per capita oppgjør, stykkpris i tillegg til per capita-oppgjør og 

bare refusjon fra trygden. 

Alternativ I var basert på den danske modellen der pasientene kunne velge lege en gang i året 

og sette seg på denne legens liste. Pasientene kunne fortsatt gå til en annen lege, men måtte da 

betale høyere egenandel. Leger uten avtale kunne fritt bestemme størrelsen på egenandel. 

Legene fikk driftstilskudd som før, men istedenfor stykkprisrefusjon fra trygden fikk legen 

isteden et per capita beløp for hver pasient listen, regnet ut som et gjennomsnitt for 

refusjonsutbetaling per pasient per år. Dette beløpet kunne vært høyere i utkantstrøk, og 

minske per pasient hvis antallet pasienter på listen gikk over en fastsatt grense. Det skulle 

være stykkpris ved egenandeler fra pasientene. Legen ville ikke fått betalt fra det offentlige 

for pasienter som ikke er på listen. Departementet listet opp følgende fordeler: modellen ville 

gi et tett lege-pasientforhold, det ville ikke bli gitt noen stykkpris fra folketrygden, noe som 

ville stoppe unødvendig prøvetakning, forebyggende arbeid kunne tenkes å bli prioritert, det 

ville bli enkelt for trygden å lønne legene, det ville kanskje stimulere til etablering av praksis i 

utkantstrøk. Departementet listet opp følgende ulemper: modellen kunne tenkes å gi større 

arbeidsbelastning for andrelinjetjenesten og at legevakt og øyeblikkelig hjelp måtte ha et 

annet system. 
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Alternativ II var en kombinasjon av per capita-betaling, stykkpris og driftstilskudd. Per capita 

måtte finansieres delvis fra trygderefusjonen og delvis fra driftstilskuddet. Fordelene ved dette 

var at det ville stimulere til mer aktivitet enn modell I, men fordi driftstilskuddet besto ville 

det være mindre muligheter for kommunal styring av allmennlegetjenesten.  

Alternativ III var samme som den daværende situasjonen, der legene ikke får refusjon fra 

trygden dersom pasienten ikke står på listen. Gjør det vanskelig for trygdekontorene å sjekke. 

Stikkprøvekontroll. Vil være enkelt å etablere. Egenandelsordningen må vurderes ut fra om 

pasienten må betale mer for å gå til en annen lege. For fastlønnsleger må det vurderes hvordan 

egenandelen skal medvirke til å knytte lege og pasient nærmere hverandre.  

Departementet anbefalte en prøveordning med alternativ I eller II, fordi dette vil gi best 

innsyn i hvordan et listepasientsystem vil utarte seg. Det var og et sentralt poeng at disse 

alternativene har tatt mønster av et system som fungerer godt i Danmark. Alternativ III vil ta 

såpass mye ressurser i kontroll at det ikke kunne forsvares (Sosialdepartementet, 1989-90). 

Kommentarer 

«Røynslemeldingen» oppsummerer hvordan utviklingen i kommunehelsetjenestene hadde 

vært siden innføringene av kommunehelsetjenesteloven i 1984. Den tar for seg prioriteringer i 

kommunal sektor, modeller for betaling av legetjenestene og vedtatte mål for legetjenestene. 

Den skisserer også prøveopplegg for et mulig lisepasientsystem i Norge. Røynslemeldingen 

legger grunnlaget for fastlegeordningen, fordi den oppsummerer situasjonen og peker på 

problemer med den daværende situasjonen og behovene for endring. De tre alternativene til et 

listepasientsystem var første steg til et prøveopplegg med listepasient og dermed også første 

steg til fastlegeordningen.  
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6. Fastlegeforsøket 

Odelstingsproposisjon nr. 64 (1990-91): Om lov om forsøk med 

listepasientsystem i kommunehelsetjenesten 

Ot. prp. nr. 64 1990-91 var forslaget fra Sosialdepartementet om lovendringer som måtte til 

for forsøk med en listepasientordning skulle kunne finne sted. Sosialdepartementet så for seg 

at systemet skulle ligne på de gamle «huslegene» og skulle innebære at legene hadde et 

personlig og forpliktende ansvar for sine pasienter. Ordningen var etablert flere steder i 

Europa, som for eksempel Danmark og Nederland, og ble prøvd ut i flere andre europeiske 

land. Erfaringene fra disse landene var at legetjenestene er bedre tilpasset brukerne, særlig de 

som har et stort behov for legetjenester. Departementet skrev videre at listesystemet, 

kombinert med henvisningsplikt ville gi en mer effektiv ressursutnyttelse og økonomistyring. 

Departementet satt opp følgende viktige overordnende mål: Utvikle en legetjeneste som var 

bedre tilpasset brukerne, særlig de som har stort behov for legetjenester, å legge forholdene 

bedre til rette for at en fast lege ved behov kunne samarbeide med annet personell og 

koordinere tiltak for sine pasienter i og utenfor helsetjenesten og til slutt effektiv 

ressursutnyttelse og bedre økonomistyring for stat, fylkeskommune og kommune ved en mer 

hensiktsmessig oppgavefordeling mellom første- og andrelinjetjenesten.  

Forsøksprosjektet var tenkt å gå over 3 år i fire kommuner som selv ønsket å prøve ut 

ordningen. Formålet med prøveprosjektet var å undersøke hvordan en ordning med fast lege, 

basert på et listesystem vil fungere for brukerne, legene, legenes samarbeidspartnere og 

kommunen i noen egnede prøvekommuner, å avklare hvilke endringer av nåværende 

finansieringsordning som er nødvendig for å få listepasientsystem til å fungere og å innhente 

kunnskaper som er nødvendig for å kunne ta beslutningen om listepasientsystem bør eller kan 

innføres i Norge.  

Etablering av listepasientordning 

Pasientlistene skulle bli etablert ved at befolkningen selv fikk tilbud om å velge lege, mens 

foreldre valgte for barn under 12 år. Faste lege-pasientforhold skulle videreføres i den grad 

det var mulig uten at listen for den enkelte lege blir for lang, og man ønsket at familier burde 

kunne bruke samme lege.  

Hver lege skulle ha et ansvar for sine pasienter på listen, og dermed bedre forutsetninger for å 

gi denne gruppen et godt faglig tilbud og en god personlig service. Befolkningen ville alltid 
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vite hvilken lege den kan henvende seg til ved behov for legehjelp og legen kjenner den 

befolkning han eller hun har ansvar for. «Doctor shopping» ville bli begrenset. Legenes lister 

måtte ikke omfatte flere personer enn at legen kan sikre sine pasienter god tilgjengelighet og 

service. I prøveprosjektet ville det derfor bli valgt ut kommuner med rimelig god legedekning, 

og en lege burde ikke ha ansvar for vesentlig mer enn 2000 personer på sin liste. 

Pasientrettigheter 

Pasienten skulle være sikret at listelegen utførte kurativt arbeid, forebyggende arbeid knyttet 

til konsultasjonen og nødvendig samarbeid med annet personell. Legenes plikter og ansvar 

overfor listepasientene skulle reguleres i lov og i avtaler mellom kommunen og legene. Dette 

gjaldt også detaljer som åpningstid, telefontid og vikarordning. Befolkningen skulle få skifte 

lege en gang per år. Departementet understrekte også at systemet skulle være basert på 

gjensidig tillit, der det var behov for henvisning til en annen lege, skulle dette kunne løses 

innenfor systemet. Dersom en pasient imidlertid oppsøkte en annen allmennlege eller 

spesialist uten henvisning fra egen listelege eller kommunens medisinsk-faglige ansvarlige 

lege måtte pasienten selv betale trygdens refusjonsdel i tillegg til egenandel.  

Henvisningsplikt 

Med et listepasientsystem skulle allmennlegen få en koordinatorrolle, noe som innebar at 

henvisningsplikten måtte praktiseres strengt. Spesialister fikk ikke rett til trygderefusjon ved 

behandling av listepasienter hvis det ikke forelå henvisning fra listelege. Listepasienter fra 

prøvekommune som ønsket spesialistkonsultasjon uten henvisning måtte selv betale 

egenandel og trygdens refusjonsdel.  

Finansieringsordning 

Finansieringsordningen måtte fungere slik at det etableres gjensidig forpliktende bånd mellom 

lege og pasient og bidra til at pasienter på legens liste får den service og tilgjengelighet som er 

målet for ordningen. En omarbeidet refusjonsdel skulle brukes målrettet for å stimulere 

allmennlegene til å gjøre «de riktige tingene» på «den riktige måten» for å bidra til en effektiv 

ressursutnyttelse og en hensiktsmessig oppgavefordeling mellom første og 

andrelinjetjenesten. Finansieringsordningen måtte også være enkel å administrere.  

Finansieringsmodellen skulle være basert på fastsatte egenandeler fra pasienten, årlig 

basistilskudd per pasient og en refusjonsdel fra folketrygden. Egenandelen ville være den 

samme som i resten av landet. Basistilskuddet ble utbetalt av kommunen og burde fastsettes 

før prosjektet i gangsettets. Det burde også gis et høyere basistilskudd for et bestemt antall av 
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legens pasienter uavhengig av listestørrelse og være utprøving av graderte tillegg til 

basistilskuddet for pasienter med høy alder.  

Refusjonsdelen, takstene vil bli brukt som et målrettet økonomisk incentiv for alle listeleger 

til å utføre prioriterte oppgaver, prosedyrer og behandlinger som bør gjøres i 

førstelinjetjenesten og stimulere til ekstra innsats. 

Valg av forsøkskommuner 

Prosjektet måtte ikke bli for omfattende, med for mange eller for store kommuner. 

Legedekningen i kommunene måtte være rimelig god og det burde ikke være stor legesøkning 

over kommunegrensene. Kommunen burde ha noen av de problemene man ønsker å påvirke, 

som dårlig tilgjengelighet, lang ventetid og diskontinuitet i legestillinger. 

Evaluering 

Forsøket ville kreve et omfattende og grundig evalueringsarbeid. Forskningsmiljøer med 

relevant kompetanse skulle bli kontaktet. Evalueringen ville gå ut på prosesserfaringer, og om 

man nådde prosjektets mål. Samlet evaluering av prosjektet med tanke på å få vurdert de 

spørsmål som måtte avklares dersom listepasientsystemet skulle kunne etableres på 

landsbasis, med særlig vekt på å vurdere om og eventuelt hvordan listepasientordningen 

påvirker kvaliteten på tilbudet til den enkelte bruker, og oppgavefordelingen mellom 1. og 

2.linjetjenesten.  

Kommentarer 

Odelstingsproposisjon nr. 64 1990-91 var departementets forslag om lovendringer som måtte 

til for at et listepasientsystem skulle prøves ut i fire norske kommuner. Man ønsket seg fire 

kommuner med rimelig god legedekning, men samtidig med problemer som man ønsket å 

påvirke. Det var viktig med grundig evaluering av forsøket.  

Innst. O. nr. 84 (1990-91): Innstilling fra sosialkomiteen om lov om forsøkt med 

listepasientsystem  

Innstilling fra sosialkomiteen om lov om forsøk med listepasientsystem i 

kommunehelsetjeneste inneholdt sosialkomiteens merknader til sosialdepartementets forslag 

om forsøk med listepasientordning.  

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiets merknader 

Sosialkomiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og 

Senterpartiet støttet departementets forslag om at det skulle settes i gang forsøk med 
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listepasientordning med primærlege. Flertallet mente at fast lege til alle ville gi økt trygghet 

for pasienten og mer effektiv ressursutnyttelse for samfunnet. Det kunne videre lette 

kontrollen med den enkeltes medikamentbruk og gi større mulighet til å følge legens 

utskrivingspraksis. Samtidig ville ansvaret for listen være et incitament for legen i å drive 

forebyggende helsearbeid. Partiene var enige i prinsippet om basistilskudd og at det skulle 

utprøves graderte tillegg til basistilskuddet ved høy alder, og ba departementet vurdere om det 

også bør innføres graderte satser for de kroniske syke. Basistilskuddet måtte være 

hovedinntekten for legen for å stimulere til mer forebyggende arbeid. De mente også at 

departementet burde vurdere høyere basistilskudd i kommuner med dårlig legedekning for å 

stimulere til at leger søker seg dit. I forsøket burde minst en av kommunene være 

utkantkommune. Komiteen mente også at henvisningsplikten ikke burde svekke pasientenes 

rett og mulighet til å få sin sykdom vurdert av sin spesialist, og at pasientene skulle ha rett til 

second opinion. Innbyggere som valgte å stå utenfor ordningen måtte sikres rett til legehjelp. 

Til slutt poengterte komiteen at kontrakten mellom lege og pasient i forsøket burde være 

rettslig bindende, og ikke føre til at innbyggerne mistet vesentlige pasientrettigheter.  

Høyre og Kristelig folkepartis merknader 

Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti sluttet seg ikke til forslaget om 

forsøk med listepasientsystem. De mente det undergravde retten til fritt legevalg, og ville 

medføre store ulemper for enkelte pasientgrupper. En listepasientordning der pasienten selv 

ikke fritt kunne velge lege, ville innebærer en dårligere ordning sett fra brukersynspunkt. 

Komitemedlemmene mente på at departementet i forsøket ville plukke ut kommuner der 

legedekning var rimelig god, noe som vil medføre at man ikke ville få frem de ulemper en slik 

ordning ville medføre for pasienter i kommuner med andre forutsetninger. Ordningen ville 

straffe de som valgte å stå utenfor ordningen økonomisk, medlemmene mente 

henvisningsplikten ble praktisert strengt nok aller. Selv om et strengt listepasientsystem ville 

gi lettere økonomistyring for stat, fylkeskommune og kommune ville akseptabel ventetid for 

alle pasienter medføre behov for flere offentlige ansatte leger eller leger med avtale med 

kommunen. Komitemedlemmene konkluderte med at et eventuelt listepasientsystem burde gi 

pasientene større rettigheter enn det som var forslått.  

Fremskrittspartiets merknader 

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet var positive til ny ordning, men mente at 

forslaget brøt med prinsippet om fritt legevalg for alle. De var også negative i ordningens 
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inngripen i pasientenes krav for refusjon fra folketrygden for behandling hos lege, som en 

følge av at leger uten driftsavtale med kommune skulle utelukkes i å delta i forsøket eller i de 

tilfeller der pasienter søker annen lege enn listelegen. Medlemmene mente også at 

refusjonsdelen burde være betydelig større enn basistilskuddet fordi det var et viktig 

incitament for at listelegene skulle utføre prosedyrer og tjenester som det var ønskelig skal 

utføres i førstelinjetjenesten. Et relativt høyt basistilskudd kunne derfor føre til redusert 

pasientmottak, økende køer og uheldig henvisningspraksis. Medlemmene viste også til at det i 

forslaget er lagt opp til en fordeling med ca 2000 pasienter per lege uten at det er tatt hensyn 

til ulikheter blant legene. De var skeptiske til at den forslåtte ordning i kommuner med relativt 

høy legedekning kunne føre til at bare fastlønnsleger og avtaleleger kunne drive 

pasientbehandling for trygderefusjon, noe som i verste fall kunne føre til at enkelte leger blir 

fratatt sin trygderefusjon for pasientbehandling og dermed i realiteten muligheten for utøvelse 

av sitt yrke. Dette ville være i strid med fri etableringsrett. Medlemmene mente også at 

enkeltmennesket under sykdom måtte ha rett til å oppsøke den lege de selv måtte ønske uten 

at det berørte den enkelte pasients rettighet i forhold til folketrygden. De var kritiske til å bare 

få skifte lege en gang i året. De uttalte også at prøveprosjektet ville medføre unødig 

byråkratisering og være fordyrende, og prosjektet kunne gjennomføres uten oppbygging av et 

omfattende apparat for oppfølging i den enkelte kommune. Medlemmene fra 

Fremskrittspartiet var imidlertid var positive til et frivillig listepasientsystem der den enkelte 

pasient selv skulle velge hvilken lege vedkommende ønsket å benytte seg av. Den enkelte 

pasient måtte videre være sikret refusjon uansett hvilken lege vedkommende ønsket å benytte. 

Samtidig måtte storparten av legens inntekter komme som følge av stykkprisrefusjon. Det 

skulle være lik anledning for alle leger som ønsket det å delta i prosjektet uavhengig om disse 

leger i dag er fastlønnet. (Sosialdepartementet, 1990-91) 

Kommentarer 

I behandlingen i sosialkomiteen kommer for første gang motsetningene mot fastlegeordning i 

Norge frem. Høyre og Fremskrittspartiet var motstandere, mest fordi de var tilhengere av det 

fritt legevalg for pasientene og fri etableringsrett for legene. De var mot en hver innskrekning 

av denne retten. Partiene var skeptiske til departementet og regjeringens evne til å 

gjennomføre forsøket, og trodde kommunene kom til å bli valgt for å få til et mest mulig 

hensiktsmessig resultat. Likevel – forsøket ble igangsatt.  
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7.Forslag til fastlegeordning 

Stortingsmelding nr 23 (1996-97) Trygghet og ansvarlighet - Om legetjenesten i 

kommunene og fastlegeordningen 

St.meld. nr. 23 (1996-97) «Trygghet og ansvarlighet - Om legetjenesten i kommunene og 

fastlegeordningen» er stortingsmeldingen fra Sosial- og helsedepartementet av 14. mars 1997, 

presenterte et forslag til fastlegeordning i Norge, basert på erfaringene fra fastlegeforsøket. 

Helse- og sosialdepartementet understreket at kommunehelsetjenesten, med legetjenestens 

som sentral del, var og skulle være helsetjenestens fundament. Allmennlegene var essensielle 

i et stadig mer oppsplittet helsevesen og hadde de beste forutsetningene for å drive individuelt 

forebyggende arbeid, og var sentrale i kommunenes samfunnsmedisinske arbeid. Derfor var 

det viktig at forholdene la til rette for at legetjenestene skulle fungere optimalt. Tjenestene 

måtte fungere etter legetjenestens idealer og humanistiske tradisjoner, «kontinuerlig, 

omfattende, personlig og forpliktende» og etter prinsippet om lavest effektive omsorgsnivå.  

Problemer med organiseringen av legetjenestene 

Selv om store deler av befolkningen var fornøyd, var det problemer med tilgjengelighet og at 

legene brukte for liten tid per pasient. Noen grupper hadde store og sammensatte behov og det 

var store forskjeller i tilbud som ikke bare kunne forklares i ulikheter i behov, men også i et 

meget uoversiktlig system, vanskelig for pasienter og myndigheter å holde oversikt. 

Departementet oppsummerte problemene med den daværende organisering av legetjenestene 

og nevnte at det var for mye ulikhet i legenes tilknytning til kommune. Legene hadde ulik 

avlønning, noe som ga ulik egenbetaling fra pasientene og utrygge pasienter og dårlige vilkår 

for samarbeid. Det ga også vanskeligheter med å styre tjenesten og ha god kontroll over 

kostnadene. Siden legene ikke hadde ansvar for å gi ansvar til bestemte innbyggere var mange 

usikre på hvilke lege de skulle gå til og hva slags tjenester til skulle få og hva de måtte betale. 

Legene på sin side manglet oversikt over pasientene, og mange blir gående fra lege til lege. 

For lang ventetid ble også nevnt. Et annet problem beskrevet er for stor variasjon i hva 

allmennlegene henviser videre og at ikke alle krever henvisning fra spesialist, som gjorde at 

befolkningen ikke fikk et ulikt tilbud.  

Departementet nevnte også problemer med å rekruttere og holde på leger i distriktene, noe 

som skapte problemer for pasientene med å ha samme allmennlege over lengre tid og for 

kommunene med å planlegge legetjenestene.  
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Det ble også påpekt for store variasjoner i hva allmennlegene gjorde selv og hvilke problemer 

som ble henvist, noe som gjorde at befolkning fikk et ulikt tilbud og at behandlingen ikke var 

etter LEON-prinsippet. Samtidig var det et problem at det var for store forskjeller i 

organisering av legevakt, praksis på dagtid og legevakt var for dårlig samordnet, noe som 

førte til at dyre legevaktsressurser ble brukt på problemer som kunne vært løst på dagtid. Det 

kom også frem at samfunnsmedisinsk arbeid hadde for dårlige kår, med dårlig forebygging 

som førte til unødig lidelse og unødig bruk av helsetjenester.  

Erfaringer fra fastlegeforsøket 

Fastlegeforsøket viste at det var fullt mulig å tilpasse et listepasientsystem også i Norge. De 

aller fleste fikk fast lege og brukte denne og legene skaffet vikar ved fravær. De fleste 

brukerne var godt fornøyd med ordningen, følte seg trygge på at de fikk hjelp ved behov. 

Dette gjaldt også mennesker med stort behov for legetjenester, men for disse var det av 

avgjørende betydning at de fant den «rette» legen. Restriksjonene som var lagt på 

mulighetene for å bytte lege ble opplevd for store. Det var liten mulighet for «doctor-

shopping». Legevaktforbruket gikk noe ned. 

Et flertall av legene var fornøyde med ordningen og ønsket at den skulle bli permanent. 

Ordningen bedret mulighetene for å planlegge praksisen og gi pasientene på egen liste et godt 

tilbud. Men ikke alle legene var like fornøyd. Noen - særlig kvinnelige leger - opplevde at 

arbeidsbyrden og ansvaret økte, og noen leger syntes det var vanskelig å skulle stille vikar ved 

fravær.  

De fleste legene ble avlønnet ut fra ett avlønningssystem, og de fleste fikk bedre inntekt. 

Ordningen ble dermed totalt sett dyrere for det offentlige. Blant annet fordi 

refusjonskomponenten i legenes avlønning var redusert fikk staten reduserte utgifter, mens 

kommunenes økte. Kommunenes økte utgifter ble imidlertid i forsøket kompensert med 

statlige overføringer 

Noen av legenes samarbeidspartnere i kommunene mente samarbeidet om den enkelte pasient 

hadde bedret seg. Andre mente at det grupperettede samarbeidet led når legene gikk over fra å 

være fastlønte til selvstendig næringsdrivende. Spesialisthelsetjenesten opplevde at 

samarbeidet over forvaltningsgrensene ble bedre. Forsøkskommunene var stort sett fornøyd 

med ordningen. Det ga dem bedre muligheter for planlegging, styring og oppfølging av 
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legetjenesten. Det var imidlertid vanskelig å tilbakeføre resultatene til enten 

listepasientsystemet i seg selv eller til avlønningsformen.  

Et viktig spørsmål man ikke fikk svar på gjennom forsøket var hvordan en fastlegeordning 

ville fungere i utkantkommuner med lavt folketall. I disse kommunene var det nødvendig med 

spesielt høy legenormering på grunn av store avstander og behov for å dekke vakter. En 

avlønningsmodell som i forsøket ville føre til at legenes inntektsgrunnlag ble dårligere enn i 

dag med økte problemer med rekruttering og stabilitet i legestillingene. 

Departementet konkluderte derfor med at fastlegeordningen slik den ble utprøvd i forsøket 

løste mange problemer, men en ordning nøyaktig lik den som ble prøvd ut var ikke aktuell å 

innføre på landsbasis (Helsedepartementet, 1996-97). 

Kommentarer 

Forsøket var på mange måter vellykket. Legene var fornøyde, pasientene var fornøyde og 

myndighetene var fornøyde. Det var imidlertid noen aspekter man aldri fikk testet ut, som 

hvordan turnusleger ville passe inn i ordningen og hvordan ordningen ville fungere i 

utkantkommuner. Det var også noen negative forhold som ble avdekket med ordningen, som 

at kvinnelige leger opplevde at deres arbeidssituasjon ble forverret og at samarbeidet på 

systemnivå ble vanskeligere å få til. Samtidig ble ordningen dyrere for kommunene enn den 

opprinnelige ordningen hadde vært.  

Innstilling til Stortinget nr. 215 (1996-97) 

Sosialkomiteens innstilling om legetjenesten i kommunene og fastlegeordningen.  

Problemene med legetjenesten 

Medlemmene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti viste til at Norge sammenlignet 

med andre land hadde en god allmennlegetjeneste, men at båndene mellom pasient og lege var 

for løse og uforpliktende. Høyre og Fremskrittspartiets medlemmer mente at det var store 

mangler ved det norske helse- og omsorgstilbudet: for knappe ressurser, ineffektiv 

organisering og for få leger og annet helsepersonell, noe som ga for lang ventetid. De mente 

at den delen av norske helsevesen som fungerte best var primærhelsetjenesten og at det var 

større behov for endringer i andre deler av helsevesenet. Problemet i primærhelsetjenesten var 

i hovedsak for få leger, og at den daværende ordningen ikke var til hinder for fast lege for de 

som ønsket det. De mente fastlegeordningen brøt med tradisjon, etikk og pasientens frihet til å 

velge lege, og begrenset legers frie yrkesutøvelse og pasientens rett til trygderefusjon. De 
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mente forslaget stort sett vare begrunnet i sterkere offentlig kontroll og styring med 

legevirksomheten og offentlige utgifter. En ny organisering måtte ha som hovedmål å styrke 

pasientenes rettigheter og gjøre det lettere for pasienten å komme til lege når de trengte det. 

Rekrutteringen av leger måtte styrkes, og stabiliteten bedres, noe som ville bedre kontinuitet, 

redusere doktorshopping og gi færre henvisninger til spesialist.  

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstrepartis syn på legenes bånd til pasientene og myndighetene 

Medlemmene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti mente at forskjellene på 

tilgjengelighet og dermed kvalitet var for stor. De mente også at de ulike avlønning og 

tilsettingsmuligheter for allmennlegene gjorde at båndene mellom lege, pasient og 

myndigheter i mange tilfeller var fraværende eller for svake. De mange de ulike 

avlønningsformene gjorde at man kunne få flyttestrømmer av leger som en ellers kunne ha 

unngått, og at ulike fortjenestemuligheter innenfor og utenom det offentlige helsevesen ga 

ubalanse, ikke minst mellom by og distrikt. Partiene understreket at ulik legedekning ga for 

store forskjeller i folks helsetjenestetilbud, og at pasienter med kroniske sykdommer hadde 

for store vansker med å slippe til. Det at mange pasienter stadig møtte en ny lege førte til at 

legen fikk dårlig tid til pasienten. Samtidig kunne legene i for stor grad velge bort pasienter, 

noe som gjorde pasienten utrygg på hvor hjelpen er. De understreket det uheldige i at legene 

ikke visste hvilke pasienter de hadde ansvar for, noe som ga utslag i at legen hadde lite 

mulighet til å vite om hans pasienter søkte andre leger for samme tilstand, og pasienter derfor 

fikk utlevert flere og større mengder medisiner enn det legen visste om. Doktorshopping 

kunne skjule medikamentmisbruk. Videre mente medlemmene at allmennlegens dårlige 

kjennskap til pasienter gjorde at pasienten unødvendig havnet hos spesialist, og at pasienter 

ikke ble henvist til spesialist når det var nødvendig.  

De borgerlige partienes syn på legenes bånd til pasientene og myndighetene 

Medlemmene fra Høyre, Kristelig folkeparti og Fremskrittparitet sluttet seg til departementets 

beskrivelse at for mange pasienter opplevde at det var vanskelig å slippe til hos 

allmennlegene, at legen hadde liten tid og at de ofte møtte ny lege. De mente at dette i 

distriktene skyldtes legemangel som ga rask utskiftning, og en del kommuner spekulerte i å ha 

for få avtalepraksiser fordi det var billigere for kommunen at befolkningen søkte avtaleløse 

legetilbud. Medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet mente videre at tilbudet av 

privatpraktiserende legespesialister bidro til at mange pasienter foretrakk å gå direkte til 

spesialist, og at selv om dette ikke alltid var mest hensiktsmessig var mange pasienter 
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fornøyde. Medlemmene mente at både leger myndigheter måtte avfinne seg med at en del 

pasienter ikke ønsket eller hadde behov for et kontinuerlig, omfattende personlig og 

forpliktende forhold til en lege. De var enige i at doktorshopping burde unngås, men hadde 

ikke inntrykk av dette var et stort problem og mente det kunne unngås med flere leger og 

større satsning fra kommunene. De uttalte videre at allmennlegens viktigtiste funksjon var å 

være døråpner, ikke portvakt og at legens rolle som formynder ikke må overdimensjoneres. 

De så den forebyggende delen av helsetjenesten som en naturlig del av allmennlegens arbeid, 

og mente at departementet lagde et kunstig skille når den kurative og forbyggende 

virksomheten ble fremstilt adskilt. Medlemmene hadde inntrykket av at departementets 

hovedanliggende var behovet for kontroll og styring av pasienter og leger, og dermed kunne 

redusere bevilgningene til allmennlegetjenesten.  

Videre påpekte de borgerlige at den avtaleløse legevirksomheten utgjorde en svært liten del 

av kostandene til helsevesenet og bidro til å gi et større, mer mangfoldig og variert 

helsetjenestetilbud. Det var viktig å sikte døråpnerfunksjonen. De mente også at 

departementet overdrev problemene pasientene måtte ha med å forholde seg til leger med ulik 

tilknytning til og avlønning av kommunen. De fleste pasienter valgte med fullt overlegg 

valgte avtaleløse leger fordi de var lettere å slippe til hos, og ønsket 10. oktober 1992-

vedtaket opphevet slik at også pasienter som valgte å oppsøke leger uten avtale hadde rett på 

trygderefusjon. De så ikke at problemene med rekruttering av leger i utkantstrøk og 

henvisningsplikt kunne løses med en fastlegeordning. 

Ap og SVs konklusjoner fra forsøket 

Komitemedlemmene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti trakk frem flere 

konklusjoner fra forsøket: Fastlegeordningen så ut til å skape større trygghet for å legehjelp 

når man trengte det, samarbeidet mellom første- og annenlinjetilbudet om psykiatriske 

pasienter og rusmisbrukere synte å ha blitt styrket som følge av ordningen, fordi allmennlegen 

tok tydeligere ansvar. Mennesker med kroniske lidelser og eldre med sviktende funksjoner ble 

bedre fulgt opp i forsøket enn tidligere. Det var lettere å få time hos legen på kort varsel og en 

viss bedring i telefontilgjengeligheten. Legevaktforbruket i Trondheim sank med 15 % og 

hjemmebesøkstjenesten sank med 30 %, det var vanskelig å tilpasse listene når de først var 

etablert, stabiliteten i legetjenesten har vært stor under forsøket, også der den tidligere ikke 

var det, en undersøkelse blant legene som deltok i forsøk var det viste at 60 % at de alt i alt 

var «fornøyd» med fastlegeordningen, i Trondheim var det imidlertid mange kvinnelige leger 
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som ga uttrykk for at deres arbeidssituasjon var blitt forverret. De knyttet det i særlig grad til 

at listene deres var for lange. Allmennlegen var synlig og kontaktbar. Fastlegens rolle som 

portåpner og koordinator i helsekjeden ble tydeligere. Samarbeidet med legen i forbindelse 

med styrking av omsorgen for psykiatriske pasienter i kommunen var blitt meget bra på grunn 

av mulighetene for ansvarsplassering. Analyser tydet på at antallet inneliggende pasienter på 

sykehus steg mindre i forsøkskommunene enn det som har vært tilfelle i 

sammenligningsområdene. Medlemmene viste til at disse evalueringsutsagnene klart tydet på 

at en fastlegeordning oppleves som positiv både fra pasientenes og legenes side. Samtidig 

merket de seg at forsøket viste en kostnadsvekst for de offentlige utgiften på 12%, men mente 

at de økte kostnadene ble oppveid i koordineringsgevinster. De mente imidlertid at ikke alle 

elementene i forsøksordningen skulle kopieres inn i den permanente fastlegeordningen, siden 

kvinnelige legers opplevelse av arbeidssituasjon, utkantkommuner med lavt folketall, 

turnustjenester og samfunnsmedisinske oppgaver trengte andre løsninger.  

Høyre og FrPs konklusjoner fra forsøket 

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet påpekte at de kommunene som deltok 

i forsøket hadde på forhånd rimelig god legedekning, slik at forsøket ikke sa noe om behovet 

for flere offentlig ansatte leger. Samtidig viste forsøket en vekst i offentlige utgifter på 12%, 

noe som totalt sett ville gi en dyrere legeordning. Medlemmene påpekte også behovet for nye 

avtalehjemler i sentrale strøk. De påpekte også at forsøket ikke viste hvordan ordningen ville 

fungere for pasienter som befant seg i kommuner med stor legesøkning over 

kommunegrensene eller utkantkommuner med lavt folketall. De mente også at det var alvorlig 

at avlønningssystemet ikke løste de problemene som kvinnelige leger møtte, og ønsket et 

lavere basistilskudd på 30 % for at det ikke skulle lønne seg å ha en liste med unge, friske 

pasienter som sjelden oppsøkte lege.  

Departementets forslag 

I kapittelet om departementets forslag gikk Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti inn for 

å innføre en fastlegeordning, og viste til at forslaget som departementet fremmet bygget på et 

stort erfaringsmateriale fra blant annet Danmark, England og Nederland. De mente en slik 

ordning ville gi befolkningen større trygghet og tilfredshet med primærlegetjenesten, forbedre 

kvaliteten i allmennlegetjenesten, skape bedre oversikt og gi større muligheter for evaluering, 

kostnadskontroll og utvikling av legetjenesten, være et virkemiddel for å redusere 
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samarbeidsproblemer mellom første- og annenlinjetjenesten og gi pasientene større innflytelse 

over behandlingen. 

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet påpekte at det å 

være en god huslege og ha kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient allerede var en av de 

viktigste oppgavene til en allmennpraktiserende lege, og at de lå i allmennmedisinens karakter 

å ha en bred tilnærming til pasientene. De mente at urbanisering og mobilitet i befolkningen 

er gjorde det umulig å organisere den allmennmedisinske virksomhet etter et fullstendig 

huslegeprinsipp. Hverken pasientene eller legene hadde en livssituasjon som gjorde det mulig 

å basere seg på at pasientene kan ha tilgang på en og samme lege til enhver tid. Medlemmene 

mente det var myndighetenes manglende vilje til å gi mange nok leger driftsskudd som førte 

til at mange som ønsket det ikke lenger hadde fast lege, og at dette også var grunnen til at 

legevakter behandlet mye som ikke var øyeblikkelig hjelp. De avviste alle former for 

innskrenkninger av fritt legevalg, og yrkesforbud mot fri legevirksomhet og den økonomiske 

straffereaksjonen pasienter utenfor fastlegeordningen ville få. De mente også at den enkeltes 

valg av lege ville bli illusorisk, fordi de populære og dyktige legene ville fylle sine lister først. 

Medlemmene så det også som problematisk at pasientene bare fikk refusjon fra folketrygden 

hvis de gikk til en lege. De mente at med det daværende systemet hadde pasientene fast lege 

og fritt legevalg samtidig – tilpasset den enkelte leges behov, men at det som manglet var litt 

flere leger og økte ressurser. I distriktene ville ordningen virke som en absurditet fordi legene 

kom og fikk med måneders mellomrom, mens i større byer ville legenes lange lister være 

fiktive siden mange aldri gikk til sin utpekte lege. Medlemmene mente også at befolkningen 

ikke i praksis ville ha friheten til å velge å stå utenfor ordningen, når de legene som stå 

utenfor ordningen ikke skulle kunne sykemelde, henvise og skrive resepter. De så ikke 

forslaget som et ønske om å føre legene over på fastlønn, noe som ville medføre et ineffektivt 

helsevesen der yrkesutøverne mistet sine positive incentiver til innsats. Dette ville igjen føre 

til at LEON-prinsippet ikke ble ivaretatt. Medlemmene så også på det som negativt at 

allmennlegen skulle ha ansvar for pasienten hele dagen, fordi uplanlagte sykebesøk ville føre 

til at mange pasienter møtte sendes hjem. De mente at grunnen til at fastlønnede leger hadde 

lavere inntekt enn avtalelegene fordi de behandlet færre pasienter og var vanskeligere 

tilgjengelig. 
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Senterpartiets synspunkter 

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet var i utgangspunktet positivt innstilt til prinsippet om 

en fastlegeordning, og mente mange ønsket seg tilbake til den gamle huslegeordningen og at 

en nærmere kontakt mellom lege og pasient ville kunne gi en bedre oppfølging av den enkelte 

og bedre kontroll med bruk av B-preparater. Disse medlemmer understrekte at en 

fastlegeordning var avhengig av en tilfredsstillende legedekning over hele landet.  

Medlemmene mente at i det var mange uavklarte forhold i forslaget som var lagt frem, og 

ønsket derfor å utsette behandlingen av fastlegeordningen, slik at Stortinget kunne få klarlagt 

viktige forhold når det gjelder gjennomføring av ordningen før saken ble behandlet. Det var 

for eksempel ikke funnet noen god løsning for kommuner som hadde ustabil og mangelfull 

legedekning. Det var heller ikke sikret hvordan skal skulle ivareta forholdet til forebyggende 

og miljørettet helsevern, og var redd for dette ville bli nedprioritert. Medlemmene mente også 

at leger utenfor ordningen måtte kunne sykemelde, henvise til spesialist og forskrive 

medikamenter på blå resept. De sluttet seg til beskrivelsen av at mange pasienter opplevde at 

det var vanskelig å slippe til hos allmennlegene innen rimelig tid, at legen hadde liten tid og at 

de ofte møtte en ny lege. I distriktene skyldtes dette legemangelen og liten stabilitet i 

legedekningen. Denne legemangelen lot seg etter disse medlemmers mening ikke løse med 

innføringen av en fastlegeordning i den form Regjeringen har foreslått. 

Medlemmene påpekte også at fastlegeordningen ikke var utprøvd små distriktskommuner. I 

små kommuner ville det ofte være for liten befolkning til å kunne forsvare etablering av 

privatpraksis. Ved en eventuell innføring av fastlegeordningen var det derfor nødvendig å 

lage spesielle finansieringsordninger for småkommunene. Disse medlemmer ville derfor ikke 

gå inn for en fastlegeordning før det legedekningen var bedre og før betalingsordningen til 

leger i kommuner med lav befolkningstetthet var klarlagt. Medlemmene støttet heller ikke 

finansieringsordningen hvor 30 % var basistilskudd på grunnlag av antall pasienter på listen, 

og 70 % refusjon/egenandel. Ordningen ville gjøre det mest lønnsomt å være lege i 

kommuner med høyt folketall, og det kunne føre til ytterligere legeflukt fra små kommuner i 

distriktene. Medlemmene mente at både basistilskuddet og refusjonen måtte være høyere i 

kommuner med lavt befolkningstall, og at forholdet stykkpris/basistilskudd måtte være 50/50. 

Medlemmene ville stemme for forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet.  
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SVs synspunkter 

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti bemerket at en rekke brukerorganisasjoner 

var positive til fastlegeordningen. Medlemmet mente finansieringsordningen med 50/50 

fordeling mellom basistilskudd og refusjon/egenandel kunne føre til at legene tok på seg 

ansvar for store lister, og kunne medføre at allmennlegen henviser mest mulig av problemene 

til andrelinjetjenesten.  

Videre kan det hevdes at en økonomisk modell med 50 prosent på basistilskuddet favoriserer 

legen med lang liste bestående av unge (vesentlig friske) personer på bekostning av legen som 

arbeider lange uker på en kort liste bestående av mange kronikere og andre med store behov 

for helsetjenester. Leger som vil bruke lengre tid på pasientene, vil ut fra et slikt opplegg 

kunne få en langt lavere inntekt enn sine kolleger. 

Medlemmet mente at dette kan motvirkes ved at en øker basistilskuddet på bekostning av 

stykkprisfinansiering og at en slik fordeling ville komme de pasienter til gode som har behov 

for lengre tid sammen med legen ved sine konsultasjoner, altså komme pasienter med 

kroniske lidelser og andre med store behov for helsetjenester til gode. Etter en 

helhetsvurdering med bakgrunn i det ovenforstående støttet dette medlem Regjeringens 

forslag i St.meld. nr. 23 (1996-1997) med en 50/50 fordeling. (Sosialkomiteen, 1996-97) 

Kommentarer 

Kritikken som kom frem før forsøket ble gjentatt etter at forsøket var gjennomført. De 

borgerlige partiene var fortsatt skeptiske til fastlegeordningen og ble ikke overbevist. De 

trodde ikke det var mulig i den daværende situasjonen å være en fullstendig huslege, og mente 

problemene i helsevesenet lå andre steder i primærhelsetjenesten. I primærhelsetjenesten var 

problemene heller at det var for få leger og at det var manglende vilje til å gi legene økt 

driftstilskudd. Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti var positive til en fastlegeordning, 

og mente at forsøket viste at det var fullt mulig å innføre en fastlegeordning i Norge.  

http://odin.dep.no/repub/96-97/stmld/23
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8. Legeforeningens standpunkt 

I 1988 ble fastlegeordningen programfestet både i allment praktiserende legers forening og i 

legeforeningen. Hans Petter Aarseth (f. 1940), president i Legeforeningen fra 1995 til 2001, 

beskriver veien til fastlegeordningen i artikkelen «Fastlegeordningens tilblivelse».  

Sentralstyret i Legeforeningen tok stilling til om fastlegeordningen var et mål for foreningen. 

Sentralstyrets allmennlegerepresentanter var skeptiske, og uttrykte bekymring for at en 

fastlegeordningen ville bety slutten på det liberale legeyrket og at legene ville bli overstyrt av 

kommunebyråkratiet. Sentralstyret gikk inn for at legeforeningen skulle være en aktiv 

pådriver for å få til en landsomfattende fastlegeordning, men på visse premisser. 

Legeforeningen hadde diverse krav som de så resultater av i Ot. Prp. 47. Legeforeningen 

ønsket kommunale avtaler for alle som drev privatpraksis og krevde at privat supplement 

skulle bli en integrert del av en offentlig organisert spesialisthelsetjeneste, der de private 

avtalespesialister kunne inngå i et tettere samarbeid med sykehusavdelingene.  

I 1997 avholdt generalforsamlingen i Alment praktiserende lægers forening (Aplf) en 

uravstemning om fastlegeordning som ble begrunnet i at et solid flertall av legene måtte ønske 

å bli fastleger. Motstanderne trodde at en uravstemning ville bety nei. Enkelte motstandere 

stilte krav som ikke kunne bli innfridd for at ordningen skulle dø før den ble innført. Det var 

et nært samarbeid mellom Legeforeningen og helseministre, departementet, KS og Sosial- og 

helsekomiteen i Stortinget om hva som skulle reguleres og lovfestes. To tredjedeler av 

allmennlegene var for fastlegeordningen. Legeforeningens president mente ordningen er god, 

men at det var kommunene som ikke hadde lagt nok vekt på å fremme god faglighet (Aarseth, 

2013). 

Aplfs generalforsamling i 1993 valgte leder og styre ut fra deres motstand mot 

fastlegeordning. I 1996 ble Hans Kristian Bakke (f. 1961) ny leder. Tromsø ble valgt som 

forsøkskommune fordi det var dårlig kvalitet på allmennlegetjenesten etter dårlig styre 

kommunalt i mange år. Tom Christiansen (f. 1952) gikk ut fra legeforenings sentralstyre i 

1997 for å lede fastlegeprosjektet. Han bidro med kunnskap og innsikt i allmennlegearbeidet, 

og de utfordringer en fastlegeordning kunne innebære om man ikke gjorde det mulig for 

legene å ivareta plikter. Bakke mente at skepsisen blant allmennlege var et viktig bidrag til det 

forhandlingsresultatet man endte opp med. «Staten og KS var smertelig klar over at det ikke 

kunne bli noen fastlegeordning om legene ikke fant rammene for yrkesutøvelsen tilstrekkelig 
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ivaretatt.» Legeforeningen fikk innspill fra andre land med listesystem, spesielt Danmark og 

Praktiserende lægers organisasjon (PLO). 

Allmennlegeforeningen krevde at legene fikk myndighet til å innrette egen virksomhet slik at 

pasientene kunne ivaretas på en forsvarlig måte, ha muligheten til å prioritere dem med størst 

behov og ha kontroll på antall pasienter på egen liste. Pasienten måtte få styrkete rettigheter 

overfor kommunene, legene måtte få rett til å selv begrense ansvar, legedekningen måtte være 

uavhengig av kommunenes økonomi. Det måtte ikke være noe økonomisk incentiv for 

kommunene å rasjonere antall leger, men dette måtte bestemmes utfra antall innbyggere. 

Allmennlegeforeningen krevde også særskilte tiltak for distriktene for å styrke stabilitet og 

rekruttering. Basistilskuddet måtte ikke overstige 30 %, da dette økonomisk favoriserte byer 

fremfor distrikter, og menn fremfor kvinner. Man krevde også at det ble etablert grenser for 

hvor mange timer per uke kommunene kunne kreve av ikke-kurativt arbeid fra den enkelte 

lege. Videre skulle ikke kommunen kunne pålegge annet enn allmennmedisinske oppgaver. 

Samfunnsmedisin skulle utøves av samfunnsmedisinere. Legene stilte krav til arbeidstid og 

krevde ikke mer enn 44 timer arbeidsplikt i uken og ikke mer enn 27 timer/uke åpningstid og 

at de skulle kunne henvise til legevakt ved stor pågang. Legene krevde også at omsetning av 

praksis ikke skulle reguleres i avtaler, fordi man ville at det skulle bli attraktivt å starte opp 

nye praksiser fra bunn. 

De formelle forhandlingene startet 5. april 2000. Etter at Aplf hadde meddelt at deres krav 

ikke var imøtekommet i tilstrekkelig grad, valgte Legeforeningen 3. september 2000 ikke å 

akseptere siste tilbud fra staten og KS. Bakgrunnen for brudden handlet ikke om økonomi, 

men var knyttet til kommunenes håndtering av ledige hjemler, vikarplikt, turnustjeneste, 

offentlig legearbeid og legevakt. Forhandlingene ble gjenopptatt 25. september og staten og 

KS la da frem et tilbud som Aplf (og Legeforeningen) fant å kunne anbefale medlemmene. 

Allmennlegene fikk, kollektivt og individuelt, sammen med stat og kommuner en tilnærmet 

likeverdig myndighet til å styre og utvikle fastlegeordningen. Legene kunne begrense ansvar 

og arbeidsmengde (listelengde) og fikk muligheter til å ta inn vikar med refusjonsrett i egen 

praksis. Dette innebar større grad av kontroll over egen praksis. Det ble klart avgrensede 

plikter knyttet til åpningstid, antall uker per år og omfang av bistillinger som kommunene 

kunne pålegge den enkelte. Allmennlegene fikk et større ansvar for å dekke opp for hverandre 

ved ordinært fravær, forutsatt tilstrekkelig legedekning i kommunen. Samtidig fikk 

kommunene et tydelig ansvar for å dekke opp ved annet fravær og ved legemangel. Det 
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tidligere forslaget om ansvar 52 uker per år, hele uken ble fjernet. Allmennmedisinen fikk et 

økonomisk løft, spesielt ved at kommunene mistet muligheten til å gi avkortede driftstilskudd. 

Mange kommuner hadde gitt driftstilskudd for kun 4 dagers uke (80 % av driftstilskudd 

regulert i sentrale avtaler) dersom legen hadde en dag offentlig arbeid per uke. Det ble etablert 

spesielt gunstige ordninger for små kommuner. Allmennmedisinens posisjon i helsetjenesten 

ble vesentlig styrket, først og fremst gjennom listeordningen som sådan. Kommunene kunne 

heller ikke lenger inndra hjemler.  

Resultatet ble at samfunnet gjennom lovgivning garanterte for pasientenes rettigheter og 

tilrettela det finansielle grunnlaget for legene. Allmennlegene, kommunene og staten 

forhandler som noenlunde likeverdig parter om økonomien i ordningen. Profesjonens 

autonomi ble styrket og sikret både offentligrettslig og avtalerettslig. Allmennlegenes 

forpliktelse i kontrakten var først og fremst å levere innenfor et system legene selv, både som 

individer og gruppe, hadde stor innflytelse på. 

Allmennlegeforeningen fikk ikke innfridd alle krav og mandater, men fikk innfridd noen 

sentrale krav: Innbyggernes rettigheter overfor kommunene ble vesentlig styrket og 

tydeliggjort. Kravet om rettigheter til å sette grenser for egen arbeidsbelastning og eget ansvar 

ble imøtekommet. Allmennlegedekningen ble gjort uavhengig av kommunenes økonomi. To 

sentrale krav ble imidlertid ikke innfridd, kravene om å heve kvaliteten på vakttjenestene ved 

å etablere interkommunale legevaktsentraler og å opprette utdanningsstillinger i 

allmennmedisin. 

Aplfs styre og landsråd hadde 27. september 2000 enstemmig anbefalt det fremforhandlede 

resultatet. Den påfølgende avstemning blant medlemmene viste at 61 % anbefalte 

generalforsamlingen å akseptere forhandlingsresultatet, mens 39 % mente at resultatet måtte 

avvises. Av de 176 oppmøtte medlemmer stemte 71 % for å akseptere det fremforhandlede 

resultat. Ved dette hadde Norge - om ikke formelt, så reelt - fått en fastlegeordning. 

Legeforeningen ga deretter sin tilslutning i ekstraordinært landsstyremøte 14. november, hvor 

76 % av de 86 oppmøtte stemte for (Bakke, 2013). 

Kommentarer 

Sentralstyret i Legeforeningen var skeptiske til fastlegeordningen, fordi det ville svekke 

legegjerningens frie posisjon. Allmennlegeforeningen var imidlertid positiv, med krav om 
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arbeidstid, ansvar og posisjon overfor kommunen. Allmennlegeforeningen mente at de med 

fastlegeordningen, og de krav de fikk innfridd, fikk økt legenes autonomi.  
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9. Diskusjon  

Problemer med legetjenestene før fastlegeordningen 

I tiden etter at kommunehelseloven ble innført hadde legene mange ulike tilknytningsformer: 

det var fastlønnede leger, privatpraktiserende med avtale og privatpraktiserende uten avtale. 

Privat allmennpraksis ble før ordningen drevet med kommunal driftsavtale og trygderefusjon, 

eller uten kommunal driftsavtale, men med trygderefusjon, eller uten verken avtale eller 

trygderefusjon. En konsekvens av dette var at pasientens egenbetaling varierte, og det er 

vanskelig å få oversikt over prissystemet iverksettes. De fastlønnede legene hadde mulighet til 

å drive med privat praksis på fritiden, i samme lokaler og med det samme utstyret som de 

vanligvis brukte. 10. oktober 1992-vedtaket, som hindret leger i å praktisere for trygdens 

regning med mindre de hadde avtale gjorde situasjonen enda mer kompleks. Det var store 

geografiske forskjeller i hvor de ulike tilknytningsformene ble brukt. I smådistriktskommuner 

var fastlønn normen, mens i de store byene ble det stort sett brukt privatpraktiserende leger. 

Allmennlegene hadde ulik tilknytning og pasientene betalte ulik egenandel til de forskjellige 

legene. Siden pasientene samtidig kunne gå til den legen de ønsket var det ingen garanti for at 

legene hadde journalopplysninger på pasientene som oppsøkte dem. Samtidig gjorde de store 

valgmulighetene at innbyggerne var usikre på hvilken lege de skulle henvende seg til. 

Et annet problem var at store deler av befolkningen opplevde at de måtte vente lenge på time 

hos legen, og når de først fikk time var den ofte kortere enn det de ønsket seg. Innbyggerne 

hadde også muligheten til å hevende seg direkte til spesialist, noe som førte til at prinsippet 

om lavest effektive omsorgsnivå stadig ble brutt. Det var også ulik praksis blant 

allmennlegene, i hva de gjorde selv og hva de henviste videre. I og med at pasientene hadde 

mulighet til å oppsøke de legene de ville hadde de også muligheten til såkalt doktorshopping, 

hvis en pasient ikke fikk den henvisningen eller resepten de ønsket kunne de gå til en annen 

lege i håp om å få det de ønsket. Samtidig hadde man store problemer med å både rekruttere 

og holde på leger i distriktene. 

Fastlegeordningen for legene 

For allmennlegene betydde fastlegeordninger en del fordeler, de fikk økte inntekter, mer 

tydelig oppgavefordeling med tydelige ansvar for hvem som var deres pasienter og bedre 

samhandling med andre aktører. Fastlegenes inntekter besto av per capita-tilskudd, altså 

betaling per pasient på listen, som utgjorde 30 % av inntektene. I tillegg fikk de betaling for 
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aktivitet i form av egenandeler fra pasientene og takster for spesifikke oppgaver. Med 

fastlegeordningen fikk allmennlegene et tydelig ansvar for pasientene på sin liste. Dette 

medførte bedre oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. 

Allmennlegeforeningen mente selv at profesjonens autonomi ble styrket og sikret med 

fastlegeordningen, både offentligrettslig og avtalerettslig. De fikk større muligheter til å styre 

egen praksis ved å få bruke vikar og reguler antall pasienter på listen. Pliktene ble avgrenset, 

med tanke på åpningstid, antall uker per år og omfang av bistillinger som kommunene kunne 

pålegge den enkelte. Likevel kan man like gjerne hevde at legenes autonomi ble innskrenket 

av fastlegeordningen. Legene måtte ha en liste for å etablere seg, de første legene fikk liste, 

etter innbyggernes ønske, men etter hvert måtte legene også kjøpe en liste for å etablere seg. 

Dette var en innskrenkning av det legeforeningen kalte det frie legeerverv.  

Fastlegeordningen medførte at legene fikk mer ansvar. De skulle ha ansvaret for både 

forebyggende og kurativt arbeid, i tillegg til at de fikk ansvaret for pasientene sine 52 uker i 

året. Dette ble i praksis løst med vikarordninger, men legene hadde selv ansvar for å skaffe 

vikar når de skulle være borte fra arbeidet. Kvinnelige leger opplevde at sin arbeidshverdag 

ble vesentlig forverret, med mange kvinnelige pasienter som trengte lange konsultasjoner.  

Fastlegeordningen for staten/kommunene 

For staten ga fastlegeordningen bedre muligheter til styring av ressursene, og kanskje bedre 

utnyttelse av de brukte ressursene. Tidligere hadde statens utgifter vært knyttet til et 

refusjonssystem, som i utgangspunktet var svært vanskelig å styre. Man trodde altså at 

listesystemet, kombinert med henvisningsplikt ville gi en mer effektiv ressursutnyttelse og 

økonomistyring. I tillegg ville dette gi bedre muligheter for planlegging, styring og 

oppfølging av legetjenesten. 

Noen av legenes samarbeidspartnere i kommunene mente samarbeidet om den enkelte pasient 

hadde bedret seg. Andre mente at det grupperettede samarbeidet led når legene gikk over fra å 

være fastlønte til selvstendig næringsdrivende. Spesialisthelsetjenesten opplevde at 

samarbeidet over forvaltningsgrensene ble bedre. I og med at de fleste legene fikk økt inntekt 

i fastlegeforsøket økte også de offentlige utgiftene. Man så for seg at de økte utgiftene ville 

bli spart inn i bedre oppgavefordeling og mindre arbeid for spesialisthelsetjenesten, men om 

dette faktisk var resultatet er heller tvilsomt.  
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Fastlegeordningen for pasientene 

Fastlegeordningen kom i en tid da det var økt vektlegging av brukerperspektivet i 

helsevesenet. Fastlegeordningen medførte at innbyggerne fikk en fast lege å forholde seg til, 

noe som hadde vært et ønske for mange. Spesielt gjaldt dette de som var avhengige av mye 

helsehjelp, pasienter med kroniske sykdommer, pasienter med flere sykdommer og de eldre. 

Også de såkalte svake gruppene, rusavhengige, de psykisk syke og mennesker med 

utviklingshemninger ville få bedre behandling ved å ha en lege å forholde seg til.  

For pasienten betydde også at legene ble ansvarliggjort med tanke på helsefremmende og 

forebyggende arbeid i mye større grad enn før. Siden allmennlegene nå fikk et større ansvar 

for sine pasienter var det naturlig at de skulle forebygge sykdom og ikke bare behandle 

sykdom når den oppsto. Fastlegeordningen skapte mer konkurranse mellom legene, siden 

inntekten til legene fikk betalt per pasient på listen. Dette skulle føre til legetjenester som var 

bedre tilpasset pasientene og var mer fleksibel med tanke på for eksempel ventetid og 

åpningstider. Tanken var at hvis pasientene var misfornøyd med sin lege skulle de bytte til en 

annen og dermed skape et incentiv for en mer serviceinnstilt primærhelsetjeneste. 

Det ble imidlertid satt begrensninger på mulighetene til å velge lege. Innbyggerne fikk bare 

mulighet til å velge lege fire ganger i året. Det var ikke lenger mulig å oppsøke en tilfeldig 

lege hvis man ikke fikk time hos den man pleide å gå til eller hvis man var misfornøyd med 

en behandlingen man fikk. Samtidig hadde de ikke lenger muligheten til å oppsøke en annen 

lege hvis de var misfornøyd med den behandlingen de fikk av sin faste lege, selv om de 

fortsatt skulle ha rett på en second opinion.  

Profesjonen 

En profesjon er et yrke som har fått kontroll på den eksklusive kompetanse til å bestemme det 

riktige innholdet og metoden for noen arbeidsoppgaver. Gruppen må være den primære kilden 

for kriteriene som kvalifiserer noen til å jobbe på en akseptabel måte. Samtidig må opinionen 

ha tillit til yrkets kompetanse og verdsette dens kunnskap og ferdigheter.  

I 2001, samme år som fastlegeordningen ble innført arrangerte legeforeningen et seminar om 

den nye legerollen med den amerikanske sosiologen Donald Light (f. 1942). To år senere 

skrev han og Olaf Gjerløw Aasland (f. 1944) en tekst i Tidsskrift for Den norske legeforening 

med tittelen: «Den nye legerollen – kvalitet, åpenhet og tillit». De beskriver profesjonsdyder 

som er aktuelle for leger: altruisme eller uegennytte, forpliktelse til systematisk og 
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kontinuerlig oppdatering av kunnskap og disiplinering av profesjonsutøverne som ikke føler 

disse prinsippene: såkalt selvjustis. Legegjerningen har vært en blanding av vitenskap, klinisk 

skjønn og erfaringsbasert intuisjon. Legevirksomhet har vært et lukket rom, noe som har ført 

til at legene fikk utstrakt autonomi. Det har kommet utstrakt kritikk av det amerikanske 

helsevesenet, blant annet Arnold Relman (1923-2014) i «The New Medical-industrial 

Complex», der han mener legenes domener har blitt invadert av investorer og kapitaliser. 

Light og Aasland mener imidlertid at legen selv ønsket kommersialiseringen velkommen, og 

ikke så sin egen aktive rolle i dette spillet.  

Problemet har vært at ikke bare profesjonen som gruppe krevde og praktiserte kollektiv 

autonomi, men også den enkelt profesjonsutøver og gjorde krav på individuell autonomi. 

Maksimal individuell autonomi kommer i konflikt med en profesjonalitet basert på kollektiv 

autonomi med maksimal åpenhet.  

Light og Aasland tegner et bilde av den nye legen. Den nye legen baserer seg på kvalitetsmål 

og retningslinjer utviklet av kvalitetsmål og retningslinjer utviklet av kliniske forskerteam, 

med rom for klinisk skjønn der det er nødvendig. Det sentrale er etterretteligheten, det vil si 

alltid å kunne dokumentere hva som gjøres og hvorfor. Det lukkede roms tid er forbi. Den nye 

legen gjenoppretter legeprofesjonens intensjon å hjelpe pasientene og samfunnet ved å 

maksimere helse og funksjons. Derfor er den nye legen opptatt av forebygging, 

pasientopplæring, primærhelsetjeneste og samfunnsmedisin (Aasland, 2003).  

Legenes autonomi var mye knyttet til å kunne praktisere for trygdens regning. Før 10. oktober 

1992 kunne hvilken som helst lege starte praksis hvor som helst å få igjen refusjoner fra 

trygden. Dette hadde skapt en stor vekst i utgiftene til helse. Fra 10. oktober 1992 måtte 

legene ha driftsavtale for at pasientene skulle få trygderefusjon. Et av formålene med 

fastlegeordningen var å få et enhetlig finansieringssystem for allmennmedisin i 

kommunehelsetjenesten. Ved innføring av fastlegeordningen falt refusjonsretten bort for leger 

uten fastlegeavtale. Fastlegeordningen medførte altså enda et tap for legenes autonomi, i og 

med at legene måtte ha liste for å praktisere. Samtidig foreslo departementet at alle leger som 

praktiserte som allmennleger da ordningen ble innført, både med og uten avtale med 

kommunen, skulle ha rett til avtale som fastlege når reformen. 
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Fastlegeordningen satt også begrensinger for legenes mulighet til å arbeide deltid. Det ble satt 

begrensninger på antall leger på listen og hovedregelen var at fastlegene måtte forplikte seg til 

minimum 500 pasienter på listen for å få avtale. 

Fastlegeordningen hadde også konsekvenser for hvordan legene organiserte praksisen sin, og 

ansvaret de tok på seg. Fastlegene fikk større ansvar for pasientene enn det de tidligere hadde 

hatt, ved at de nå skulle ha ansvaret for pasientene sine hele døgnet, hele året. Samtidig var 

det et uttalt politisk ønske om at dette ville føre til større fokus på forebygging blant legene. 

Departementet ønsket også å bruke refusjonsordningen målrettet får å styre måten legene 

arbeidet på. Allmennlegene skulle stimuleres til å gjøre «de riktige tingene» på «den riktige 

måten» for å bidra til en effektiv ressursutnyttelse og en hensiktsmessig oppgavefordeling. 

Før fastlegeordningen ble innført hadde allmennlegene mulighet til å velge bort pasienter. 

Samtidig visste de ikke hvilke pasienter de hadde ansvaret for.  

Med innføringen av fastlegeordningen ble det lagt styringer for hvordan legene skulle 

organisere arbeidet sitt. Selv om fastlegeordningen ga muligheter for gruppepraksis måtte 

pasientene fortsatt stå på liste hos en lege. Pasienten kunne imidlertid oppsøke de andre 

legene på listen ved lang ventetid hos fastlegen. Fastlegene skulle i tillegg være selvstendig 

næringsdrivende med mindre lov eller sentral avtale ga adgang til ansettelsesforhold. 

Kommunene fikk imidlertid mulighet til å ansatte i fastlønnsstillinger hvis de mente dette var 

den beste løsningen lokalt. Fastlegene ble også pålagt å delta i vikarordninger.  

Med innføringen av fastlegeordningen ble det også innført henvisningsplikt, pasientene måtte 

nå ha henvisning fra fastlege før de kunne oppsøke spesialist. Dette hadde stort sett vært 

situasjonen før også, men pasientene hadde mulighet til å oppsøke spesialist, men da med 

høyere egenandel. Dette hadde ikke så store konsekvenser for allmennlegene som for de 

private avtalespesialistene.  

Fastlegeordningen rokket ikke ved monopolet legene hadde til å drive legevirksomhet, men 

satte som krav at allmennlegene måtte ha liste for å kunne praktisere.  

Eliot Friedson beskrev hva slags autonomi britiske og amerikanske leger har (Friedson, 1970), 

med økt vekt på privatpraksis. Norske leger har akseptert mindre autonomi enn britiske og 

amerikanske kolleger, mot å få en tryggere arbeidshverdag med sterkere tilknytning til staten. 

Samtidig har utviklingen de siste tiår gått i retning av stadig mer regulering og kontroll, særlig 

i Storbritannia, men også i USA. Norske spesialister har stort sett fast ansettelse på sykehus 
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og arbeidstid er regulert. Solopraksis, som har vært AMAs mål for legepraksis i USA, ble 

etablert i Norge med fastlegeordningen ved at den primære formen for organisering ble 

selvstendig næringsdrivende leger i solopraksis. Dette, kombinert med et inntektssystem som 

i stor grad er drevet av takster og egenandeler, representerer på mange måter den 

kommersialiseringen som Light og Aasland kritiserer legene for å være for sterke pådrivere 

av (Friedson, 1970; Aasland, 2003). 

Det var splittelse i Legeforeningen knyttet til innføringen av fastlegeordningen, slik det også 

var da distriktslegeordningen ble avviklet. De sentrale delene av legeforeningen var i begge 

tilfeller opptatt av å bevare legegjerningen som «det liberale erverv». Da 

distriktslegeordningen forsvant ønsket Offentlige legers landsforening offentlige helsesentre, 

mens legeforeningen ville ha selvstendig næringsdrivende leger i solopraksis. Ved 

forhandlingene om fastlegeordningen var legeforeningen skeptisk, med samme begrunnelse 

som før – de fryktet det ville true den frie stillingen til legene. Allmennlegeforeningen 

derimot var for, men under visse forutsetninger, som sikring av innflytelse på egen 

arbeidshverdag, noe de delvis fikk innfridd (Bakke, 2013; Aarseth, 2013). 

Dagens debatt 

Legeforeningen har erklært at fastlegeordningen er i krise. Den er preget av manglende 

rekruttering, økt arbeidstid for legene og fastlegestab som er stadig mer misfornøyd med sin 

egen arbeidshverdag.  

Noen av problemene man så under fastlegeforsøket er fortsatt relevante. Kvinnelige fastleger 

opplevde at deres arbeidssituasjon ble vesentlig forverret under forsøket. Den gang var det ca. 

prosent kvinnelige fastleger, mens det i dag er 42 %. Man tenkte den gang at situasjonen ville 

bedre med flere kvinnelige fastleger, men dette er ikke situasjonen. Kanskje ligger det i at 

kvinner ønsker fastlønn fremfor å være selvstendig næringsdrivende. Et annet problem, 

manglende rekruttering i distriktene var både et problem før innføringen av fastlegeordningen 

og nå. Dette har imidlertid vært et problem siden før distriktslegeordningen ble innført, og 

virker å være et uløselig problem for den norske stat. 

Kunne man unngått dagens fastlegekrise hvis man hadde utformet fastlegeordningen 

annerledes? En del av fastlegeordningen kunne vært annerledes og hadde kanskje utgjort en 

forskjell, nemlig driftstilskudd. Departementet gikk opprinnelig inn for en 50/50 betaling 

mellom driftstilskudd og aktivitetsbasert betaling. Et høyere driftstilskudd ville betydd en 
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større sikkerhet for legene, men også større forskjell for legene med tanke på liste. En liste 

med mange eldre syke pasienter ville bety like mye arbeid som i dag, men gi mindre inntekt. 

Samtidig ville dette kanskje gjort at legene hadde hatt større mulighet til å drive forebyggende 

arbeid, hatt lengre konsultasjoner og ikke vært avhengige av å ha stor aktivitet som ga 

betaling i takster. 

Selv om andre aktører i forsøket opplevde at samarbeidet rundt enkelt pasienter ble lettere, var 

det motsatt for samarbeidet på systemnivå. Dette problemet har blitt enda større i dag, der 

fastlegene i liten grad deltar i samhandling, både med kommunen og spesialisthelsetjenesten. 

Nå ser man at det er lettere å rekruttere til stillinger med fastlønn enn til vanlige 

fastlegestillinger. Unge leger, særlig kvinner, ønsker i større grad enn sine kolleger fast lønn 

og fast ansettelse (Brean, 2017). Hovedregelen med fastlegeordningen var at legene skulle 

være selvstendig næringsdrivende, selv om kommunene fortsatt hadde mulighet til å ansette i 

fastlønnstillinger. Dagens debatt ligner på den man har sett før, med motsetningen mellom en 

kollektivistisk holdning for fastlønn og helsesentre, mot den individualistiske med selvstendig 

næringsdrivende leger med inntekt stort sett basert på aktivitet. Det er i den forbindelse 

interessant å observere at fastleger i dag opplever liten innflytelse på det større systemet der er 

del av i primærhelsetjenesten (Vassbotn, 2018). Kanskje nye oppgaver og flere kronisk syke 

bidrar til at fastlegeordningen, slik det er i dag er utformet, i realiteten reduserer legens 

innflytelse i helsetjenesten? For yngre leger går ønsket om en trygg arbeidshverdag med stabil 

inntekt foran ønsket om størst mulig autonomi som har vært ønsket til de eldre legene. Dette 

er de samme motsetningene som man ved innføringen av fastlegeordningen så mellom de 

sentralene delene av legeforeningen og allmennlegeforeningen. 
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10. Konklusjon 

Fastlegeordningen som ble innført i 2001 erstattet et system der allmennlegene hadde mange 

forskjellige tilknytningsformer, samtidig som mulighetene til statlig styring av allmennlegene 

var svært begrenset. Samtidig ønsket mange av pasientene en fast lege, og brukerperspektivet 

ble vektlagt i spørsmålet om organiseringen av helsevesenet og modellen som ble valgt. Som 

profesjon fikk legene på et vis mindre autonomi med fastlegeordningen, de måtte nå ha en 

liste for å etablere seg. Det ble også lagt mer føringer på hvordan allmennlegene skulle 

organisere arbeidet sitt. På den annen side fikk legene formalisert en posisjon som portvokter 

og koordinator i primærhelsetjenesten. Fastlegekrisen kan forstås dels som et resultat av 

hvordan man valgte å organisere legetjenestene i primærhelsetjenesten, gjennom individuelle 

avtaler med den enkelte lege, og en finansieringsmodell med stor vekt på aktivitetsbasert 

finansiering.  
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