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Høringsutkast

Legeplan for Oslos 
primærhelsetjeneste
Alle barn, voksne og eldre i Oslo skal ha god tilgang på legehjelp når de trenger det. Det er et 
mål at Oslos legetjeneste er av høy kvalitet og bidrar til god folkehelse. Legene i Oslo skal 
involvere pasientene og bidra til at tjenestene er samordnet og preget av kontinuitet. 
Behandling og tiltak som iverksettes skal være virkningsfulle, trygge og sikre, og bidra til god 
ressursutnyttelse.

Legetjenestene utgjør en sentral og viktig del av Oslo kommunes helse- og omsorgstjenester, 
med allmennlegetjenester og samfunnsmedisinske tjenester. Totalt 720 leger jobber klinisk i 
primærhelsetjenesten i Oslo, hvorav ca. ¾ er selvstendige næringsdrivende fastleger som har 
fått tildelt fastlegehjemmel av bydelen, og ca. 10 fastleger er fast ansatt i 3 ulike bydeler. I de 
fleste norske kommuner er det vanlig at fastlegene har ansvar for alle legeoppgaver i 
kommunen. Oslo har derimot egne kommunalt ansatte leger i sykehjem, helsehus, legevakt, 
innen rusomsorg og ved kommunal akutt døgnenhet (KAD), som totalt utgjør i overkant av ¼ 
av legene som jobber klinisk i Oslos primærhelsetjeneste.

Mye fungerer godt med dagens legetjenester i Oslo. Rekrutteringsproblemer merkes i mindre 
grad enn ellers i landet, og innbyggerne setter særlig pris på ordningen med én fast lege over 
tid i fastlegeordningen. Samtidig står tjenestene overfor store utfordringer, både som følge av 
de demografiske forandringene med flere eldre, og særlig som følge av overføring av 
oppgaver fra spesialisthelsetjenesten etter samhandlingsreformen, og stadig økte 
forventninger til hva primærhelsetjenesten skal yte. Oslo har utfordringer knyttet til 
samhandling mellom fastlegene og andre helse- og omsorgstjenester for pasienter med 
sammensatte behov. Nye myndighetskrav knyttet til kompetanse og spesialistutdanning, samt 
kvalitet og ledelse, legger også press på dagens legetjenester. I Oslo er det spesielt behov for å 
ivareta perspektivet knyttet til sosial ulikhet i helse, samt å følge med på en økende todeling 
av helsevesenet hvor stadig flere benytter helprivate legetjenester.

Kommune-Norge står overfor store prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenestene. I 
Oslo har det den senere tid blitt satset på folkehelse, aldersvennlige tiltak, forebyggende 
tjenester og rehabilitering, som skal styrke innbyggernes og familienes mestring av egen 
hverdag. Oslo har storbyutfordringer, men også et stort mulighetsrom. Byrådet har høye 
ambisjoner for legetjenesten i Oslo, og vil at legetjenesten skal være en integrert del av de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene – både når det gjelder kapasitet, kompetanse og 
leveranse. 
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Legeplan for Oslos primærhelsetjeneste skisserer hvordan etablerte og innarbeidede strukturer 
skal benyttes til å lede, utvikle og forbedre legetjenestene i tråd myndighetskrav, 
innbyggernes behov og fremtidige utfordringer for Oslos primærhelsetjeneste. Bydeler og 
etater skal innen utgangen av 2020 ha utarbeidet og vedtatt egne lokale legeplaner basert på 
føringer gitt i denne overordnede legeplanen. De lokale legeplanene skal særlig vektlegge 
hvordan legetjenestene skal ledes og bli en mer integrert del av de øvrige helse- og 
omsorgstjenestene, samt hvordan kvaliteten og utviklingen i legetjenestene skal følges opp. 

Leger i primærhelsetjenesten i Oslo
Fastlegetjenesten
Mål 
Oslos innbyggere skal ha reell mulighet til å kunne velge fastlege ved at det er tilstrekkelig 
ledig liste-kapasitet. 

Oslos innbyggere skal ha tilgang til fastleger som har kompetanse og tilstrekkelig tid til å 
kunne gi god og helhetlig helsehjelp, som er tilgjengelig på dagtid i ukedagene i henhold til 
forskrift- og avtaleverk, og som kan foreta hjemmebesøk ved behov. 

Oslos innbyggere skal ha mulighet til å kommunisere med fastlegekontoret både digitalt og 
per telefon.

Fastlegekontorene skal driftes på en måte som gir god ressursutnyttelse slik at fastlegene kan 
bruke mest mulig av sin arbeidskapasitet på pasientrelatert arbeid.

Fastlegekontorene skal ha gode vikarordninger ved fravær.

Fastlegene skal organisere sin praksis slik at de har arbeidsforhold som i størst mulig grad 
fremmer forutsigbarhet, fleksibilitet og kontroll over egen arbeidshverdag.

Fastlegene bør organisere sin praksis slik at de kan være del av et større fagmiljø som 
muliggjør faglig utvikling og tverrfaglig samarbeid til innbyggernes beste.

Status og utfordringsbilde
Det er kommunens ansvar å sørge for at alle som ønsker det får tilbud om plass på en 
fastleges liste. Bydelene har ansvar for å inngå avtaler og følge opp fastlegetjenesten i Oslo, 
samt utlyse hjemler som blir ledige og opprette nye hjemler ved behov.  Fastlegens listeansvar 
omfatter alle allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus for innbyggerne på 
listen dersom ikke annet er presisert i lov eller forskrift.

Fastlegene kan pålegges å arbeide inntil 7,5 timer per uke med andre allmennlegeoppgaver 
som kommunen har behov for. Arbeidet med slike allmennlegeoppgaver finansieres i sin 
helhet av kommunen. Dette kan eksempelvis være oppgaver ved helsestasjon og 
skolehelsetjeneste, ved kommunale institusjoner og i andre pleie- og omsorgstjenester utover 
forpliktelsene fastlegene har overfor egne listepasienter. Videre kan arbeidet bestå av 
oppgaver med smittevern og folkehelsearbeid, eller å delta i prosjekt og arbeid med 
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fagutvikling og kvalitetsforbedring. Bydelene benytter seg i ulik grad av muligheten til å 
betale fastlegene for å utføre slike allmennlegeoppgaver.

Finansiering av fastlegeordningen fra kommunens side begrenser seg til basistilskuddet, det 
vil si et fast beløp per innbygger som står på en fastlegeliste. Tilskuddet er regulert i avtalen 
mellom Staten, Kommunesektorens organisasjon (KS) og legeforeningen. Finansieringen for 
øvrig er innsatsstyrt der pasienten betaler en egenandel, mens staten gjennom Helfo 
refunderer takster knyttet til prosedyrer og frammøte. Kommunens utgifter til ordningen er 
basert på antall innbyggere og er derfor uavhengig av antall fastleger.  Men det kan være 
utfordrende for en ny fastlege å starte opp med ny fastlegehjemmel, da det kan ta tid å få fylt 
opp listen med pasienter slik at inntekstgrunnlaget blir stabilt.

De senere år har stadig mer av ansvaret for de sykeste pasientene blitt overført til 
primærhelsetjenesten. Med en økende eldre befolkning, innbyggere med sammensatte 
diagnoser og funksjonsnedsettelser, mange innbyggere med utfordringer knyttet til psykisk 
helse og rusmisbruk, samt en stor andel Osloborgere med opprinnelse fra ulike kulturer, er det 
særlig viktig med en fastlegetjeneste med nok tid og ressurser til å følge opp den enkelte 
pasient på en helhetlig måte. 66 % av Oslos innbyggere er svært fornøyd med sin fastlege, og 
for mange er fastlegen den eneste kontakten de har med helse- og omsorgstjenestene. 

Psykisk og fysisk helse påvirker hverandre, og mange pasienter oppsøker fastlegen med 
psykiske helseutfordringer, eller somatiske plager som kan henge sammen med psykiske 
helseproblemer. 10,3 % av alle konsultasjoner hos fastlegene i 2017 ble diagnostisert som 
psykisk sykdom eller psykisk lidelse. Fastlegene bidrar både med forebygging og behandling, 
og kan henvise til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling i 
spesialisthelsetjenesten. Fastlegene er sentrale både i å forebygge utvikling av psykiske 
helseplager og for oppfølging av pasienter med psykiske helseproblemer og psykiske lidelser.

LHBT+-personer, og særlig seniorer og personer med minoritetsbakgrunn, kan ha 
utfordringer knyttet til å kunne leve åpent med sin seksuelle identitet, noe som kan påvirke 
forutsetninger for god psykisk helse. Fastlegen skal ha et helhetlig perspektiv på pasientens 
situasjon, innbefattet pasientens seksuelle legning.  

Fastlegene har en viktig rolle sammen med NAV i å motivere og bidra til at innbyggere kan 
benytte sin arbeidsevne og sine ressurser inn i arbeidslivet. Videre er det viktig med god 
samhandling mellom fastleger, innbyggere og NAV om ytelser og tiltak som bidrar til 
helhetlig ivaretakelse av innbyggere og familier som har behov for bistand.

Fastlegene skal i henhold til forskrift gi tilbud om hjemmebesøk til egne listepasienter ved 
behov. Flere eldre og mennesker med ulike funksjonsnedsettelser bor hjemme lengre, og det 
er særlig viktig at samarbeidet mellom fastlegene og hjemmetjenestene fungerer godt. Noen 
steder er det utfordrende for fastlegene og hjemmetjenestene å ha tilstrekkelig tid til 
samarbeid og å få kontakt med hverandre ved behov. Det etableres mange omsorgsboliger for 
eldre som Omsorg+. Her erfarer man at leietakerne stadig blir mer skrøpelige med et 
omfattende bistandsbehov fra både hjemmetjenester og fastlege. For sårbare grupper er det 
nødvendig med mulighet for legebesøk i hjemmet både fra fastlege og legevaktslege. Noen 
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opplever det per i dag utfordrende å få til hjemmebesøk, mens andre fastleger utfører dette i 
større grad. Utviklingen med en lavere andel av eldre innbyggere som bor i sykehjem, mens 
flere bor hjemme og i omsorgsboliger, vil kreve hyppigere hjemmebesøk fra fastlegene, at 
fastlegene kan foreta hjemmebesøk på kortere varsel, samt at fastlegene og hjemmetjenestene 
er mer tilgjengelig for hverandre. 

Det er vanlig at hver fastlege har i overkant av 20 konsultasjoner per arbeidsdag, med tillegg 
av administrativt arbeid og deltagelse i møter med hjelpeapparatet rundt pasienten. De fleste 
av fastlegene jobber mer enn åtte timer hver arbeidsdag og har lange arbeidsuker. Som 
selvstendig næringsdrivende driver fastlegene egne bedrifter med ansatt støttepersonell. Mens 
noen av fastlegene opplever det som krevende å lede sitt eget legekontor, er det andre som 
trives med nettopp dette. Det er en tendens til at unge leger i etableringsfasen i større grad har 
ønske om faste ansettelsesformer med stabil inntekt og mer regulert arbeidstid.

Enkelte bydeler har høyere andel innbyggere med mer komplekse helseutfordringer enn i 
andre bydeler. Fastlegenes arbeidsbyrde per listeinnbygger varierer, og listelengde varierer fra 
mindre enn 1000 til 2500.  Det er også stor variasjon mellom bydelene i hvilken grad det er 
ledig kapasitet på fastlegelister slik at innbyggerne har en reell mulighet til å bytte fastlege 
med adresse i bydelene de bor i. Mange bydeler er i gang med å øke antall fastlegehjemler. 
Noen steder er det vanskelig å få tilgang på egnede lokaler til nye fastlegekontor.

Språkkompetanse er viktig for kvaliteten på legekonsultasjoner. Anbefalingene for bruk av 
profesjonell tolk må derfor følges når lege og pasient har utfordringer med å forstå hverandre. 
Mange ønsker å kommunisere med fastlegen digitalt. Særlig for eldre, hvorav flere ikke 
benytter elektronisk kommunikasjon, er det viktig at det også er mulig å ringe og få snakket 
med ansatte ved legekontoret.

Strategi og tiltak 
Det pågår prosesser nasjonalt som vurderer virkemidler for at fastlegetjenesten skal bli bedre 
tilpasset innbyggernes behov for helhetlig helsehjelp og oppfølging, og Oslo kommune skal 
fortsette å bidra inn i arbeidet.

For å oppnå riktig fastlegekapasitet i Oslo bør bydelene, basert på lokale behov, beregne 
behovene for nye fastlegehjemler de neste årene. Nye fastlegehjemler som utlyses må 
medføre en ny individuell fastlegeavtale som regulerer legens avtale med kommunen på en 
fremtidsrettet måte. Dette kan for eksempel gjelde krav om at innbyggerne skal kunne 
kommunisere med fastlegekontoret både digitalt og per telefon.

For at innbyggerne skal ha reell mulighet til å kunne bytte fastlege i sin bydel, og ha rimelig 
grad av valgfrihet mellom ulike fastleger, skal bydelene vurdere behovet for ledig kapasitet på 
fastlegelistene. Bydelene bør minimum ha ledig listekapasitet tilsvarende 4 %. 

Nye fastlegekontor bør være av en størrelse som muliggjør faglig fellesskap, effektive 
laboratorietjenester og vikarordninger ved fravær. Bydelene skal stimulere til tverrfaglig 
samarbeid lokalt. Fastlegekontor kan med fordel være en del av helsesenter med andre 
yrkesgrupper som for eksempel psykolog og fysioterapeut. 
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Næringsdrivende fastleger skal sørge for at fastlegekontor er universelt utformet og 
aldersvennlige, samt er lett tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Fastlegekontor bør være lett tilgjengelig med kollektivtransport, og kan med fordel etableres i 
tilknytning til eldreboliger som Omsorg+.

Lokale legeplaner skal beskrive aktuelle tiltak som kan bidra til å sikre at innbyggerne får 
helhetlig oppfølging av både fysiske-, psykiske- og rusrelaterte helseplager.

Bydelene skal i sine lokale legeplaner beskrive aktuelle tiltak som kan bidra til å sikre 
nødvendige hjemmebesøk av fastlege ved behov, samt tettere samarbeid mellom 
hjemmetjenestene og fastlegene.

For å bidra til å gjøre det lettere for innbyggerne å få tilgang til en fastlege som snakker 
samme språk som en selv, skal Oslo kommune ta initiativ overfor staten for at informasjon 
om fastlegene på helsenorge.no også skal inneholde informasjon om hvilke språk fastlegen 
behersker.

Legevakt
Mål
Oslos innbyggere skal ha tilgang til legevakt som tilbyr høy akuttmedisinsk kvalitet og 
kapasitet i hverdag og ved kriser, som gir rask og effektiv ivaretakelse av pasientens behov, 
samt bidrar til gode pasientforløp og effektiv ressursutnyttelse. 

Oslos innbyggere skal ha tilgang på hjemmebesøk av legevakt ved behov. 

Oslos legevakt skal, sammen med fastlegenes akuttilbud, være et sikkerhetsnett som fanger 
opp innbyggere i akutt sykdom og krise, og hjelper innbyggerne videre fra onde sirkler og 
over i en konstruktiv utvikling i fastlegeordningen, andre kommunale tjenester eller 
spesialisthelsetjenester.

Status og utfordringsbilde
Oslo har to legevakter som har forskjellige forutsetninger for å møte dagens utfordringer. 
Legevakten i Storgata er landets største i antall konsultasjoner, og legevakt Aker er landets 
tredje største. I Storgata er det døgnåpent med et mer omfattende tilbud enn ved andre norske 
legevakter. Legene er i hovedsak fast ansatt og arbeider 100% med akuttmedisin. Legevakt 
Aker er åpent kveldstid og helger og har et noe mer tradisjonelt behandlingstilbud og er 
samlokalisert med kommunal akutt døgnenhet (KAD) på Aker. Legene på Aker er stort sett 
næringsdrivende fastleger som tar vakter på legevakten slik dette er forankret i 
fastlegeforskriften og avtaleverk. 

De senere år har det kommet en rekke pålegg som øker kravene til kommunal legevakttjeneste 
betydelig. Videre erfares det at samfunnsutviklingen, og da spesielt samhandlingsreformen, 
fører til økende krav til kompetanse og kapasitet, og konsekvensene for legevakten blir stadig 
tydeligere: Pasientene som ankommer legevakten er mer alvorlig syke enn før, og antallet 
pasienter som kjøres inn med ambulanse og politi øker kraftig. Fokus på rus, psykiatri, 
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overgrep, vold og omsorgssvikt for barn er økende. Oppdragsmengden på legevaktsentralen 
med telefontjeneste øker også. 

Strategi og tiltak
Oslo kommune skal etablere storby-legevakt med god kapasitet som bidrar til likeverdig 
tilbud til alle byens innbyggere.

Legevakten skal ha tilstrekkelig kapasitet til å foreta hjemmebesøk til innbyggere med behov 
for legetilsyn i hjemmet, dersom dette ikke lar seg gjøre av fastlegene.

Kommunal akutt døgnenhet (KAD)
Mål
KAD skal bidra til at noe av behandlingsansvaret for pasienter kan overføres fra 
spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten, og skal bidra til å redusere antall 
øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten. 

KAD skal, gjennom helhetlig fokus på bedring av funksjon og mestring, bidra til mest mulig 
helsegevinst for pasientene slik de kan leve selvstendige og gode liv hjemme. 

Status og utfordringsbilde
KAD skal gi tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnbehandling til personer som bor og oppholder 
seg i Oslo kommune. Tilbudet er rettet mot pasienter innen somatikk, psykisk helse og rus-
feltet. Innbyggere som legges inn på KAD er i økende grad eldre med sammensatte og 
komplekse problemstillinger. 

Strategi og tiltak
KAD skal også fremover ha et stabilt fagmiljø som kan levere helhetlige og koordinerte 
helsetjenester med fokus på mestring og funksjon hos pasientene.

Sykehjemsleger i helsehus og langtidshjem
Mål 
Pasienter i helsehus og beboere i langtidshjem skal ha tilgang på medisinsk behandling av god 
kvalitet.

Sykehjemslegene i Oslo skal bidra til at kvaliteten på det medisinskfaglige området utvikles, 
samt bidra til tverrfaglig samarbeid internt og i samhandling med resten av helsetjenesten.

Status og utfordringsbilde
Legene på helsehus og langtidshjem i Oslo er fast ansatte, uavhengig av driftere. Det er i dag 
75 fast ansatte sykehjemsleger i Oslo. Fast ansatte sykehjemsleger bidrar til stabilitet og 
kontinuitet for pasienter og pårørende, god kvalitet på legearbeidet og tverrfaglig samarbeid, 
og legene deltar i arbeid med kvalitetsforbedring og fagutvikling. 

Stillingsstørrelse hos sykehjemslegene varierer i all hovedsak fra 50 til 100 %, hovedtyngden 
er 80-100 % stillinger. Legetettheten er ganske jevnt fordelt på sykehjemmene uavhengig av 
om det er kommunal, kommersiell eller ideell driftsform.
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Sykehjemslegene på langtidshjem er tilstede på dagtid i ukedagene. Ved behov for legetilsyn 
på andre tidspunkt benyttes ordinær legevakt. På 18 av 39 langtidshjem jobber 
sykehjemslegen alene som lege. Dette er utfordrende med tanke på både medisinskfaglig 
sparring, og veiledning som er nødvendig for å kunne bli legespesialist. For å skape et 
fagmiljø for sykehjemslegene med faglig utvikling og kollegastøtte, arrangerer 
Sykehjemsetaten jevnlige nettverksmøter for alle Oslos sykehjemsleger. 

I helsehus er det ansatt ca. en sykehjemslege per avdeling. For å møte helsehuspasientenes 
behov for medisinsk oppfølging er det en lege tilstede i hvert helsehus til kl. 20 på 
hverdagene, samt på lørdager kl. 9-15. Ved behov for legetilsyn på andre tidspunkt benyttes 
ordinær legevakt. 

Helsehusene tar imot mange dårlige pasienter, med komplekse sykdomsbilder og stort behov 
for medisinsk oppfølging. Noen bydeler er raske med å ta pasientene ut fra helsehus og 
tilbake til eget hjem, og sykehjemslegene har derfor kort tid på å foreta nødvendige 
medisinske vurderinger. Korte opphold fører til en stor «pasientstrøm» med stort volum av 
nye pasienter med behov for legetilsyn og medisinske avklaringer. 

Det er ingen egen spesialistutdanning for sykehjemsmedisin, og arbeid som sykehjemslege 
kvalifiserer bare delvis til å bli spesialist i allmennmedisin. De færreste sykehjemsleger er 
derfor spesialister. Med økte oppgaver i kommunehelsetjenesten øker også behovet for annen 
og mer spisset medisinsk faglig kompetanse på langtidshjem og helsehus, som innen 
palliasjon/lindrende behandling og psykiatri.

Strategi og tiltak 
Det bør vurderes å utrede organisering av legetjenester i langtidshjem og helsehus, inkludert å 
utrede om legeressursene kan organiseres slik at allmennlege med spesiell kompetanse og 
erfaring med pasientgruppen er tilgjengelig hver dag.

Helsestasjon for barn, unge, svangerskapsomsorg og 
skolehelsetjeneste
Mål
Oslos legetjenester i helsestasjon for barn, unge, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste 
skal følge nasjonale faglige retningslinjer for helsekontroller og anbefalinger om samarbeid 
med helsesykepleier og jordmor for å sikre helhetlige vurderinger og oppfølging av barn, 
unge og deres familier.

Oslo skal ha tilgjengelige legetjenester rettet mot ungdom gjennom skolehelsetjenesten 
og/eller helsestasjon for ungdom, samt gjennom ordinær fastlegetjeneste.

Status og utfordringsbilde
Legetjenestene i helsestasjon og skolehelsetjeneste er primært knyttet til de faste kontrollene 
hvor lege inngår som omfatter barn og unges fysiske og psykososiale utvikling, og skal fange 
opp risikofaktorer, problemer og skjevutvikling. 
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Oslo-tall for 2018 viser at det ytes totalt 811 timeverk per uke med legearbeid innen 
helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det meste er på helsestasjon med 629 timer per uke, mens 
det i skolehelsetjenesten ytes totalt 131 timer per uke på barnetrinnet. For elever på 
ungdomstrinnet og på videregående skole foregår omtrent alt av legetjenester på helsestasjon 
for ungdom, hvor det ytes 48 timer legetjenester per uke. 

De anbefalte legekontrollene gjennomføres i svært stor grad i Oslo. Det er noen utfordringer 
med å få til optimal samhandling mellom helsesykepleier og lege om konsultasjonene slik 
som nasjonale retningslinjer anbefaler, blant annet for sammen å vurdere behov for ekstra 
oppfølging. Konsultasjonene til helsesykepleier og lege kan være vanskelig å koordinere, og 
det kan være tilfeldig hvilken lege som er tilgjengelig. 

Det er ulikt hvordan bydelene organiserer legetjenestene i helsestasjon og skolehelsetjenesten. 
Noen bydeler benytter fastleger ut fra de 7,5 timene fastlegene kan pålegges å jobbe med 
andre allmennlegeoppgaver. Det er bydeler som ansetter egne leger til helsestasjonsarbeid i 
større stillingsbrøker i stedet for å bruke et stort antall fastleger som kun er tilstede få timer i 
uka. Nye krav til spesialistutdanning av leger vil gjøre det komplisert å ansette leger på 
helsestasjon som ikke er ferdige spesialister i allmennmedisin. Det må legges til rette for 
kontinuitet, samhandling og gode legetjenester i helsestasjon og skolehelsetjeneste, uavhengig 
av hvordan bydelene organiserer legearbeidet.

Ungdom trenger tilrettelegging og støtte for å få tilgang på riktig helsehjelp og for å ivareta 
egen helse. Særlig de med størst behov kan slite med å nyttiggjøre seg av helsetjenestene 
grunnet dårlig økonomi, mangel på informasjon og tilgjengelighet. Det erfares mye sårbarhet 
og skjevutvikling i aldersgruppen 18-25 år, og særlig hos gutter som faller ut av ordinær 
skolegang. Da er det ofte et eller flere helseproblemer involvert, som for eksempel 
rusmisbruk. Det er etablert lavterskeltilbud for ungdom i Oslo med særlig fokus på psykisk 
helse, som eksempelvis Ung Arena. Det er viktig at ulike tjenester samhandler med 
ungdommenes fastlege ved behov for henvisning til spesialisthelsetjenestens tilbud innen 
psykisk helse.

Ungdom vil helst ha tilgang til gratis lege der de er til daglig, med enkel mulighet til å få time. 
Det er viktig at ungdommer er informert om at de kan velge egen fastlege, og at de kjenner til 
at alle ungdommer mellom 12 og 24 år kan gratis benytte en av byens helsestasjoner for 
ungdom (HFU) som er lokalisert ute i bydelene. Ved noen av HFUene jobber også psykolog i 
tillegg til lege og helsesykepleier. Det er også en egen helsestasjon for gutter i Oslo, samt en 
egen helsestasjon for kjønn og seksualitet for alle i Oslo mellom 0 og 30 år. 

Strategi og tiltak 
Bydelene bør utrede ulike tiltak for å styrke kontinuiteten i legetjenester ved helsestasjoner, 
skolehelsetjenester og helsestasjoner for ungdom. 
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Legetjenester til personer med alvorlig rusmiddelavhengighet 
Mål 
Personer med alvorlig rusmiddelavhengighet skal ha tilgang på nødvendig, integrert 
helsehjelp som er godt koordinert mellom bydeler, etater og spesialisthelsetjenesten.

Status og utfordringsbilde
Oslo kommune tilbyr helse- og omsorgstjenester til sårbare grupper som enten ikke har 
tilgang til, eller i liten grad er i stand til, å gjøre bruk av ordinære helsetjenester. Dette 
inkluderer personer med alvorlig rusmiddelavhengighet og personer som bytter eller selger 
seksuelle tjenester. Legetjenestene skal se psykisk helse, somatisk helse og rusproblemer 
under ett, og skal bidra til flere friske leveår for innbyggerne og redusere negative 
konsekvenser av rusproblemer for den enkelte, familien og for samfunnet. 

Rusproblemer kan skjule alvorlige somatiske problemer, eller somatiske problemer kan 
overses på grunn av rusproblemenes karakter eller manglende kompetanse hos helsepersonell, 
slik at tegn og symptomer ikke følges opp. Diagnose og behandling av samtidig somatisk 
sykdom ved legeundersøkelse er en svært viktig oppgave, både med tanke på livskvalitet og 
motivasjon til endring. Rusmiddelavhengige har 15-20 års kortere forventet levealder enn 
normalbefolkningen. 

Noen byomfattende lavterskeltilbud er plassert i Oslo sentrum. Samtidig er det et mål at 
voksne i aktiv rus skal kunne nyttiggjøre seg av helsemessige og sosiale tilbud i bydelen der 
de bor. Fastlegene bør kjenne til de overdoseforebyggende tiltakene som er i bydelen, og 
bydelene bør involvere fastlegene i det overdoseforebyggende arbeidet. 
Omsorgsinstitusjonene som håndterer legemidler må ha en rådgivende lege, samtidig som det 
jobbes aktivt for å knytte beboere mot fastlegene. Erfaring viser at jo større rusproblematikk 
beboeren har, jo mer utfordrende er samarbeidet med fastlegen. Eldre personer med 
rusrelaterte utfordringer er en gruppe mennesker som øker i antall. Det er derfor behov for å 
videreutvikle omsorgsinstitusjonene til å kunne ta i mot en aldrende gruppe beboere med 
økende somatisk sykelighet og rusmiddelavhengighet. Dette arbeidet må ses i sammenheng 
med Sykehjemsetatens tilbud til personer med rusrelaterte utfordringer som har behov for å bo 
i langtidshjem.

En god del av personer med alvorlig rusmiddelavhengighet har opplevd mange relasjonsbrudd 
og har vansker med å få tillit til andre mennesker. Stabilitet i personalgruppa er derfor 
særdeles viktig i arbeidet med personer i disse brukergruppene for at de skal bli trygge nok til 
å gjøre bruk av nødvendige helsetjenester. Legetjenesten bør i størst mulig grad bestå av hele 
stillinger, og med mulighet for at leger med rett kompetanse og kjennskap til brukergruppa 
kan bistå tjenestestedene ved fravær. 

Strategi og tiltak 
Bydelene må i sine lokale legeplaner beskrive hvordan det skal jobbes for å involvere 
fastlegene i det overdoseforebyggende arbeidet, som synliggjør fastlegenes ansvar, samt 
hvordan samhandlingen mellom fastlegene og omsorgsinstitusjonene kan styrkes. 
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Spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykisk helse og rus og kommunehelsetjenester 
inkludert fastleger må samarbeide om gode og integrerte tjenester til målgruppen. 

Andre kommunale allmennlegeoppgaver i bydelene
Mål
Bydelene skal tilby likeverdige helsetjenester av god kvalitet som tilfredsstiller innbyggernes 
behov. 

Allmennlegene i bydelene skal være involvert i de helhetlige helse- og omsorgstjenestene, og 
særlig innenfor migrasjonshelse, psykisk helse, rusutfordringer, hjemmetjenester og 
omsorgsboliger.

Status og utfordringsbilde                                                                                                        
Etter noen år med samhandlingsreformen tegner konsekvensene for kommunen seg stadig 
tydeligere. Pasienter med kompliserte sykdomsbilder skrives tidligere ut fra sykehus. 
Kommunen må i tillegg til fastlegetjeneste, legevakt og sykehjem tilby akutt døgnopphold 
(KAD). Også samfunnsutviklingen for øvrig, med en befolkning som blir eldre og er 
hjemmeboende, og flere som lever lenger med komplekse lidelser, fører til at behovet øker for 
samordning, informasjonsdeling og sortering mellom tjenester. Kommunen får stadig flere 
utfordringer, og derav økt behov for variert allmennmedisinsk kompetanse i bydelene som 
følge av oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten, et økende antall innbyggere som er 
avhengig av velferdsordninger, og mange av disse har uavklarte medisinske problemstillinger. 
En enkelt fastlege vil vanskelig kunne dekke alle behov for faglig kompetanse for alle sine 
listepasienter. Samtidig er finansieringsordningen innrettet for at fastleger fortsatt skal være 
selvstendig næringsdrivende. 

Enkelte bydeler har opprettet «lokalmedisinske senter» med fast ansatte fastleger med korte 
lister for å bedre kunne ivareta pasienter med sammensatte behov. Samtidig tyder mye på at 
ansatte fastleger per i dag vil kreve ekstra finansiering, blant annet for at de skal kunne ha 
færre pasienter og kortere lister. Det er også viktig med likeverdige tjenester til alle 
innbyggere uavhengig av fastlegens tilknytning til bydelen.  

Strategi og tiltak                                                                                                                            
For å bidra til mer helhetlig tjenestetilbud, og for at innbyggerne skal oppleve at hjelp er lett 
tilgjengelig, kan bydelene vurdere å utrede alternativ organisering og tilknytningsformer for 
fastleger. Eksempler på dette kan være at noen fastleger tilknyttes bydelen og deltar i 
tverrfaglig arbeid, og at tjenestene ytes i samarbeid med innbyggernes fastleger og øvrige 
tjenestetilbydere som psykolog, NAV, hjemmetjenester etc. Eksempler på satsningsområder 
kan være migrasjonshelse, muskel og skjelett- lidelser, sosialmedisinske avklaringer, 
palliative tjenester, og samarbeid med spesialisthelsetjenestens ambulante team som støtte til 
fastleger. Tilknytningsform kan være innenfor eksisterende avtaler med 7,5 timer per uke med 
allmennlegearbeid i kommunen som selvstendig næringsdrivende. Det kan også vurderes 
utlysning av faste deltidsstillinger kombinert med fastlegehjemler.  
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Samfunnsmedisin
Mål 
Oslo kommune skal ha samfunnsmedisinsk kapasitet som sikrer lav sårbarhet knyttet til 
beredskap, smittevern, miljørettet helsevern og psykisk helsevern.

Oslo kommunes samfunnsmedisinere skal ha særlig fokus på folkehelsehelsearbeid og 
samfunnsmedisinske tiltak som møter storbyutfordringene og ulikheter i levekår.

Oslo kommune skal ha en koordinert og tydelig samfunnsmedisinsk funksjon som arbeider 
systematisk på tvers av bydeler og virksomheter, og som er med i byutviklingsarbeidet.

Ledelsen i etatene og bydelene skal sammen med sentrale og lokale samfunnsmedisinere og 
allmenmedisinere utvikle fastlegeordningen og kommunehelsetjenesten i samarbeid med 
sykehusene i Oslo.

Status og utfordringsbilde
Samfunnsmedisin omhandler hvordan sosiale, økonomiske og kulturelle forhold påvirker 
helsetilstanden i befolkningen, og en sentral oppgave er å gi råd til beslutningstakere om  
bedring av folkehelsen  gjennom forebyggende og helsefremmende tiltak. Majoriteten av 
legespesialister med samfunnsmedisinske oppgaver i Oslo kommune er ansatt i bydelene, og 
de samfunnsmedisinske kjerneoppgavene skal utføres i bydelene der innbyggerne bor og 
næringslivet er. Samfunnsmedisinere har en viktig rolle når det gjelder å fremme god helse i 
befolkningen og jobbe systemrettet inn mot kommunens tjenesteapparat.  Det viktigste 
folkehelsearbeidet skjer utenfor helsetjenestene.

Oslo kommune har også samfunnsmedisinere ansatt i Helseetaten som kommuneoverlege og 
smittevernoverlege, samt i andre stillinger i Helseetaten, Velferdsetaten og Sykehjemsetaten. 
Det samfunnsmedisinske miljøet i Helseetaten samarbeider med bydelsoverleger om å 
håndtere bydelsovergripende saker og koordinere det samfunnsmedisinske nettverket i Oslo 
kommune. Det bør vurderes å videreutvikle og samordne samfunnsmedisinen i Oslo innen 
smittevern, miljørettet helsevern, medisinsk faglig rådgivning, beredskap, tvungent psykisk 
helsevern og byutvikling. 

Strategi og tiltak 
Oslo kommune bør vurdere å videreutvikle det samfunnsmedisinske miljøet i kommunen for å 
sikre større likhet i bydelenes og etatenes kapasitet og oppfølging av beredskap, smittevern, 
miljørettet helsevern og psykisk helsevern, og for å styrke fokus på folkehelsearbeid, 
storbyutfordringer, byutvikling og helhetlige helse- og omsorgtjenester. 

Bydelene og etatene bør vurdere hvordan samfunnsmedisineres kompetanse kan benyttes på 
en systematisk måte i strategisk arbeid.
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Tillitsbasert styring og ledelse av legetjenesten
Mål 
Legetjenester i Oslos primærhelsetjeneste skal styres og ledes tillitsbasert, tydelig og målrettet 
gjennom etablerte styringslinjer, strukturer og møteplasser.

Det skal være tilgang på nødvendig og relevant styringsinformasjon for å kunne evaluere og 
følge opp kvalitet og måloppnåelse i legetjenestene i Oslos primærhelsetjeneste.

Status og utfordringsbilde
Kommunens ansvar for å tilby legetjenester er forankret i helse- og omsorgstjenesteloven og 
inkluderer fastlege, legevakt og legetjenester i sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjeneste. 
Det er også lovpålagt å ha kommunelege, og kommunelegens ansvar og oppgaver er regulert 
til blant annet å være medisinskfaglig rådgivning for kommunen, oppgaver innen smittevern 
og miljørettet helsevern, samfunnsmedisinsk rådgivning i folkehelsearbeid, og oppgaver innen 
psykisk helsevern. I Oslo er kommunelegearbeidet organisert med kommuneoverlege og 
smittevernoverlege sentralt i Helseetaten, i tillegg til at alle bydeler har bydelsoverleger.

Bydelene har organisert bydelsoverlegearbeidet på forskjellige måter, og stillingsprosent og 
arbeidsoppgaver er ulikt mellom bydelene. Det varierer om bydelsoverlegen er en integrert 
del av bydelsdirektørens ledergruppe, og i hvor stor grad bydelsoverleger involveres i det 
helhetlige arbeidet med bydelens helse- og omsorgstjenester. Bydelsoverlegene har ofte 
eneansvar for mange oppgaver, og det kan være utfordrende å dekke opp for fravær. Det er 
derfor viktig å sikre faglig fellesskap på tvers av bydeler, samt etablere gode ordninger for 
fraværsdekning. Det er behov for å få større likhet mellom bydelene i organisering av 
bydelsoverlegenes arbeid med samfunnsmedisinske oppgaver og kvalitetsforbedring.

Fastlegene i Oslo er i all hovedsak selvstendige næringsdrivende, men er tildelt 
fastlegehjemmel av bydelen. Det er ulikheter mellom bydelene hvordan de følger opp og 
inkluderer fastlegene i bydelens øvrige helse- og omsorgstjenester, samt hvordan fastlegene 
blir tatt med i utviklingsarbeid. Noen bydeler har avsatte ressurser til oppfølging av 
fastlegetjenesten, og enkelte bydelsoverleger har tett kontakt med fastlegene og følger opp 
gjennom eksempelvis «medarbeidersamtaler». I andre bydeler er det mer fravær av reell 
ledelse av fastlegetjenesten. Mange fastleger ønsker i sterkere grad å bli involvert i bydelens 
arbeid med helhetlige tjenester, samt å delta i forbedringsarbeid. Særlig de yngre fastlegene 
ønsker å være en del av et større fagmiljø, samt å bidra inn i fagutvikling. Det er behov for en 
tydeligere ledelse av fastlegetjenesten i flere av bydelene. 

Mangel på relevant styringsinformasjon er en utfordring som gjør det krevende å følge med 
på kvaliteten og utviklingen i legetjenestene i Oslos primærhelsetjeneste. Det er behov for å 
etablere system for effektiv informasjonsinnhenting, gjerne ved elektroniske verktøy som gjør 
det mulig for legene, tjenestestedene, etatene og bydelene å innhente styrings- og kvalitetsdata 
om legetjenestene, samt for å kunne sammenligne ulike tjenestesteder og utvikle 
legetjenestene i kommunen som helhet. 
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Sykehjemsetaten, Velferdsetaten og Helseetaten har etatsoverleger og overleger som bidrar 
med faglige råd og veiledning, samt kvalitetsforbedring og utviklingsarbeid. Etatsoverlegene 
har en viktig rolle inn i arbeidet med å få til enhetlige legetjenester av god kvalitet i etatenes 
tjenester.

Strategi og tiltak 
Tillitsbasert styring og ledelse av legetjenestene i primærhelsetjenesten i Oslo skal i sterkere 
grad vektlegges, etterspørres og følges opp gjennom etablert styringslinje.

Alle bydeler skal ha tilpassede ressurser til bydelsoverlege som jobber strategisk med 
samfunnsmedisinsk rådgivning innen beredskap, smittevern, miljørettet helsevern, psykisk 
helsevern, folkehelse, byutvikling og samordning av bydelens helse- og omsorgstjenester. 

Bydelsoverlegens rolle i å skape endring og inkludere fastlegene i å utvikle bydelens helse- og 
omsorgstjenester og helsepolitikk skal tydeliggjøres, og bydelsoverlegen bør ha en 
hensiktsmessig plassering i bydelens styringslinje. 

Alle bydeler skal ha tilpassede ressurser til å utøve tillitsbasert styring og ledelse overfor 
fastlegetjenesten, samt til å styrke og utvikle samhandlingen mellom fastlegene, 
spesialisthelsetjenesten og de øvrige helse- og omsorgstjenestene i bydelen. 

Bydelene bør i sine lokale legeplaner beskrive hvordan bydelene og fastlegene skal 
ansvarliggjøres for å sikre at fastlegene blir en integrert del av de øvrige kommunale helse- og 
omsorgstjenestene. Tilsvarende bør det beskrives hvordan fastlegene og bydelenes øvrige 
tjenester ansvarliggjøres for å sikre at fastlegene blir involvert i forbedrings- og 
utviklingsarbeid, og hvordan samhandlingen mellom fastlegene, spesialisthelsetjenesten og de 
øvrige helse- og omsorgstjenestene i bydelen skal utvikles og styrkes. 

Bydelene må ha oversikt og kjennskap til lovverk og sentrale føringer, registrering av data til 
styrings- og kvalitetsformål, god dialog og systematisk oppfølging av fastlegene for å unngå 
bruk av tilgjengelige sanksjonsmuligheter ved mangelfull tjenesteutøvelse. 

Bydelene skal i sine lokale legeplaner beskrive hvordan bydelene skal organisere en sterk 
styring og ledelse av fastlegetjenesten, samt hvordan styringsinformasjon skal innhentes og 
gjøres tilgjengelig for å følge med på måloppnåelse. Relevant styringsinformasjon skal 
minimum være:

 listelengde
 andel med spesialisering i allmennmedisin
 åpningstider på legekontor
 tilgjengelig øyeblikkelig hjelp tilbud på dagtid
 telefontilgjengelighet og ventetid på telefon
 tilbud om digital kommunikasjon
 ventetid for konsultasjoner
 størrelse på legekontor og organisering av praksis, inkludert samlokalisering med 

andre profesjoner/tjenester 
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 avtalt bruk av tid til andre allmennlegeoppgaver i kommunen og uutnyttet kapasitet 
 statistikk over gjennomførte konsultasjoner, herunder hjemmebesøk
 bruk av vikarer 
 sykemeldingsstatistikk
 antall meldte avvik fra kommune og fastlege

Oslo kommune bør vurdere å nedsette et arbeid for å utvikle en modell for ledelse av 
fastlegetjenesten. I dette arbeidet bør det også vurderes hensiktsmessige indikatorer for å følge 
med på utviklingen i legetjenestene i kommunen, samt for å utrede hvordan digitalisert 
styringsinformasjon kan gjøres tilgjengelig for kvalitetsforbedring, styring og ledelse.

Oslo kommune skal være pådriver for at staten sørger for at § 29 i fastlegeforskriften om krav 
til rapportering trer i kraft, slik at kommunene kan pålegge fastlegene å avgi nødvendige data 
til styrings- og kvalitetsformål.

Samhandling og digitalisering
Mål 
Innbyggerne i Oslo skal møte en koordinert og enhetlig legetjeneste som henger sammen med 
andre offentlige tjenester som har betydning for innbyggernes helse og livssituasjon.

Leger i ulike deler av helsetjenesten skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og 
brukeropplysninger som sikrer rett informasjon til rett sted, og innbyggerne skal ha tilgang på 
enkle og sikre digitale tjenester for kommunikasjon med legetjenesten. 

Status og utfordringsbilde 
Det er et politisk mål og innbyggernes forventning at helsetjenestene er koordinert og henger 
sammen. Helsetjenesten i Norge kan oppleves som fragmentert, og det er derfor et 
satsningsområde, både nasjonalt og i Oslo kommune, å finne organisatoriske og tekniske 
løsninger som muliggjør bedre samhandling med innbyggere og på tvers av offentlige 
tjenester. 

Det er i dag utviklet et sett med elektroniske meldinger som fungerer mellom fastlegene og 
deler av helse- og omsorgstjenesten i kommunene, og delvis med spesialisthelsetjenesten. 
Men mange av Oslo kommunes og fastlegenes journalsystem kan ikke kommunisere med 
hverandre eller med sykehusene.  Dette vanskeliggjør samarbeid mellom ulike tjenestesteder, 
og det utfordrer pasientsikkerheten når diagnoseinformasjon og legemiddelopplysninger ikke 
er tilgjengelig for de ulike tjenestene. Nødvendige funksjoner, som for eksempel e-resept, er 
ikke tilgjengelig i en del av journalsystemene i Oslo kommune. 

Manglende elektronisk samhandling innad i Oslo kommune, med næringsdrivende fastleger 
og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten er i ferd med å bli en av de største 
utfordringene for å få til trygge og helhetlige helse- og omsorgstjenester i Oslo. Nasjonale 
prosesser og tiltak er under arbeid, og Oslo kommune har igangsatt tiltak for å løse noen av 
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utfordringene. Det er viktig at både fastlegene og kommunens øvrige tjenester tar i bruk 
tilgjengelige systemer som er kompatible.

Pasienter ønsker muligheten til å kunne komme i kontakt med legen digitalt. Den offentlige 
løsningen for sikker digital kommunikasjon mellom fastlege og pasient er gjennom 
Helsenorge som består av tjenestene bestill time, forny resept, start e-konsultasjon og kontakt 
legekontoret. Antallet fastleger som aktivt benytter en eller flere av disse tjenester er rundt 26 
% på landsbasis. I Oslo ble det i 2018 gjennomført 38 e-konsultasjoner per 1 000 innbyggere, 
noe som er omtrent på landsgjennomsnittet. 

Områder der e-konsultasjon kan være nyttig kan eksempelvis være i oppfølging av kronisk 
syke pasienter, oppfølging av sykmeldte, tverrfaglig møter, i kompetansestøtte for 
hjemmetjenesten, samt for støtte av fastleger i situasjoner med behov for råd fra spesialister. 
Oslos legetjenester er i stor grad motiverte for å ta i bruk digitale tjenester, men en stor 
utfordring er at nødvendige datasystemer ikke er på plass. 

Mange fastleger har etablerte samhandlingsrutiner og godt samarbeid med andre tjenester som 
eksempelvis NAV og hjemmetjenester. Det at innbyggerne kan velge fastlege uavhengig av 
hvilken bydel de bor i, gjør at fastlegene i Oslo må forholde seg til andre tjenester i flere ulike 
bydeler, og tjenestene i bydelene må samhandle med fastleger utenfor egen bydel. Dette 
kompliserer etablering av stabile samarbeidsrelasjoner mellom fastlegene og de øvrige 
kommunale tjenestene. 

Levekårsutsatte familier har ofte utfordringer på mange arenaer, og dette krever særskilt 
samhandling mellom flere hjelpeinstanser og ofte ulike fastleger. En del har ingen eller lave 
norskkunnskaper, noe som gir ekstra utfordringer fordi det er vanskelig å nå frem med 
informasjon. 

Det er en gjennomgående politisk målsetning at en større del av helsetjenestene skal ytes i 
kommunene. Overgangene mellom tjenestenivåene er mer glidende enn før, noe som fordrer 
godt samarbeid og tydelig ansvarsavklaring. Det er viktig å etablere gode og 
sammenhengende pasientforløp med avklart oppgavefordeling for innbyggere med kroniske 
lidelser som benytter både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Kommunene har veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten. Oslo kommune og 
sykehusene samarbeider om kompetanseutveksling og arbeidsfordeling, og det er etablert 
møteplasser som styrker samhandlingen. Samtidig er det fortsatt utfordringer, for eksempel 
kan det være vanskelig for noen sykehusleger og fastleger å komme i kontakt med hverandre, 
og det er forbedringspotensial på en del henvisninger. Sykehustilhørighet er avhengig av 
bostedsbydel. Som en følge av at fastlegene har pasienter som bor i ulike bydeler, må 
fastlegene forholde seg til ulike sykehus, mens sykehusene kan måtte forholde seg til 
hjemmetjenesten i pasientens bydel og samtidig fastlegen i en annen bydel. Dette kompliserer 
etablering av stabile samarbeidsrelasjoner mellom fastlegene, hjemmetjenestene og 
sykehusene. 
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Strategi og tiltak 
Oslo kommune skal være pådriver og delta i nasjonalt arbeid med nytt felles journalsystem og 
helhetlige samhandlingsløsninger, og fortsette arbeidet med å etablere infrastruktur som gjør 
det mulig å ta i bruk nasjonale tjenester etter hvert som de blir tilgjengelige.

Oslo kommunes legetjenester, næringsdrivende fastleger og øvrige tjenester bør ta i bruk 
tilgjengelige digitale løsninger for kommunikasjon som videokonsultasjoner, elektroniske 
meldinger og nye løsninger for data og dokumentdeling. Bydelene og etatene bør i sine lokale 
legeplaner beskrive hvordan tilgjengelige digitale løsninger i større grad skal tas i bruk og 
synliggjøre de ulike parters ansvar i å få tatt dette i bruk.

Oslo kommune skal fortsette arbeidet med å få etablert gode journalsystem for legetjenestene 
i kommunen, samt for at det kan sendes elektroniske meldinger mellom ulike legetjenester 
innad i kommunen, til fastlegene og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Etatene i Oslo kommune bør utrede mulighet for å inngå samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten om å etablere delte stillinger mellom sykehusene og legevakt, 
langtidshjem og helsehus, samt vurdere å opprette delte stillinger mellom ulike kommunale 
virksomheter.

Oslo kommune bør ta mer initiativ til og sørge for at etablerte samhandlingsfora i større grad 
benyttes til å styrke og forbedre samarbeid og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og 
legetjenesten i Oslos primærhelsetjeneste. 

Oslo kommune skal fortsette å bidra inn i opprettet samhandlingsprosjekt med 
Oslosykehusene om pasienter med psykisk lidelse og/eller avhengighetslidelse som har behov 
for tjenester både fra bydel/etater og spesialisthelsetjenesten.

Bydelene må i sine lokale legeplaner beskrive hvordan de skal styrke og utvikle samarbeidet 
mellom fastleger og de øvrige tjenestene i bydelene.

Oslo kommune bør vurdere å utvikle mer helseinformasjon med enkelt språk som er lett for 
ulike innbyggere å forstå.

Utdanning 
Primærhelsetjenesten som praksisarena for medisinstudenter
Mål 
Medisinstudenter skal tilbys praksisperioder i Oslo kommune som er forutsigbar, koordinert 
og oppfyller målene for praksisperioden, samt gir særlig innblikk i hvordan storbyutfordringer 
påvirker innbyggernes helse og behov for helhetlig tverrfaglig tilrettelegging.

Medisinstudentene skal gjennom praksisopphold oppleve Oslos primærhelsetjenesten som en 
attraktiv arena for læring og fagutvikling.



UTKAST

Høringsutkast

17

Status og utfordringsbilde
Samhandlingsreformen forutsetter at alle leger har god kjennskap til primærhelsetjenesten, og 
kommunen yter stadig mer omfattende og komplekse tjenester. Kun 6 uker av 
medisinutdanningen foregår i kommunehelsetjenesten, noe som er utfordrende da lengre 
praksisperioder kunne gitt større læringsgevinster, samt at lengre tilknytningsperioder kan øke 
sannsynligheten for at medisinstudentene fortsetter i primærhelsetjenesten som ferdig 
utdannede leger. 

Strategi og tiltak 
Oslo kommune bør vurdere å ta initiativ overfor universitetene for å fremme lengre 
praksisperioder i primærhelsetjenesten for medisinstudenter, forutsatt økonomisk 
kompensasjon slik at veiledning av studenter ikke rammer kommunens kapasitet på 
pasientbehandling.

Oslo kommune bør utløse læringspotensialet som ligger i å benytte flere ulike arenaer i 
primærhelsetjenesten som læringsarena for medisinstudentene.

Det bør tilstrebes større kontinuitet i veiledning av medisinstudenter som er i praksis.

Leger i første del av spesialistutdanning 
Mål 
Leger i første del av spesialistutdanning i Oslo kommune skal tilbys en utdanningsdel som er 
forutsigbar, koordinert og oppfyller læringsmålene, samt gir særlig kompetanse knyttet til 
hvordan storbyutfordringer påvirker innbyggernes helse og behov for helhetlig tverrfaglig 
tilrettelegging.

Status og utfordringsbilde
Tidligere turnusordning for leger er erstattet av en felles første del av spesialistutdanning for 
leger (LIS1). LIS1 innbefatter 12 måneder i spesialisthelsetjenesten og 6 måneder i kommunal 
helse- og omsorgstjeneste. Oslo kommune har i dag samarbeidsavtaler med Diakonhjemmet 
sykehus og Oslo Universitetssykehus om mottak av til sammen 23 LIS1-kandidater som skal 
avtjene den siste delen (6 måneder) av LIS1-perioden i kommunehelsetjenesten, totalt 46 
leger per år i samsvar med pålegg fra Helsedirektoratet.

Som følge av nye regler må alle læringsmål i LIS1 være oppnådd før man kan fortsette med 
videre spesialistutdanning. Det er forventet at pålegg om etablering av LIS1-stillinger økes. 
Dette vil utfordre kommunen både kapasitetsmessig og kostnadsmessig fordi kostnaden på 
langt nær er kompensert fra staten.  

Strategi og tiltak 
Oslo kommune skal ta initiativ overfor staten for full kostnadsdekning av mottak av LIS1. 

Oslo kommune bør vurdere å revidere dagens modell for utjevning av kostnader for bydelene 
knyttet til mottak av LIS1. 



UTKAST

Høringsutkast

18

Spesialistutdanning innen allmennmedisin og 
samfunnsmedisin for leger i Oslo
Mål 
Leger i Oslo skal tilbys utdanningsløp for spesialistutdanning i allmennmedisin og 
samfunnsmedisin som er forutsigbar, koordinert og oppfyller læringsmålene, samt gir særlig 
kompetanse knyttet til hvordan storbyutfordringer påvirker innbyggernes helse og behov for 
helhetlig tverrfaglig tilrettelegging.

Leger i spesialiseringsstillinger i Oslo kommune skal fullføre utdanningsløp på normert tid.

Status og utfordringsbilde
Nye forskriftskrav gir føringer om at leger som arbeider klinisk i kommunen, og som er ansatt 
etter 1.3.2017, må være spesialist i allmennmedisin eller under utdanning for å bli spesialist i 
allmennmedisin. Kommunen må bli godkjent som utdanningsvirksomhet, og er pålagt ansvar 
for å organisere spesialistutdanninger for allmennmedisin og samfunnsmedisin. Dette 
innebærer flere nye oppgaver for Oslo kommune, som for eksempel å utarbeide 
utdanningsplaner og sørge for veiledning av legene som er under spesialistutdanning. 
Utdanningsløpene innen allmennmedisin må koordineres for at leger under 
spesialistutdanningen skal arbeide både i kommunens institusjoner, på legevakt og i 
fastlegetjeneste, samt at de må arbeide i spesialisthelsetjenesten. 

Å få gjennomført sykehustjenesten i Oslo-området kan være krevende. Videre må Oslo 
utdanne en rekke veiledere som kan stå for oppfølgingen av legene som skal bli spesialister. 

De nye føringene utfordrer legetjenestene i Oslos primærhelsetjeneste på kapasitet, 
stillingsforhold, avtaleverk, økonomi og samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Det er en 
særlig utfordring for Oslo kommune at svært få av de fast ansatte legene som jobber klinisk er 
spesialister i allmennmedisin, så en stor andel av legene i sykehjemmene og på legevakten vil 
være under utdanning de kommende årene.

Strategi og tiltak 
Oslo kommune skal etablere et prosjekt som skal organisere oppstart av spesialistutdanning i 
allmennmedisin i regi av Oslo kommune. Prosjektet skal utrede mulighetene for en permanent 
koordinerende enhet for å organisere spesialistutdanningen fremover. 

Samarbeidsavtaler mellom Oslo kommune og Oslo Legeforening skal styrkes for  å etablere 
gode ordninger for rotasjon av leger som er under spesialistutdanning i allmennmedisin og har 
behov for praksis  i ulike deler av legetjenestene, inklusive fastlegepraksis. 

Oslo kommune skal ta initiativ til å inngå samarbeidsavtale med spesialisthelsetjenesten i 
Oslo-sykehusområdet om institusjonstjeneste for leger som er under spesialistutdanning i 
allmennmedisin.

Flere etatsleger og fastleger må utdannes til veiledere for å kunne bidra inn i 
spesialistutdanningen for leger i Oslos primærhelsetjeneste.
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Rekruttering og stabilitet i legegruppen
Mål 
Medisinstudenter, nyutdannede leger, erfarne leger og legespesialister i allmennmedisin og 
samfunnsmedisin skal oppleve Oslos primærhelsetjeneste som en attraktiv arbeidsplass hvor 
de har lyst til å søke jobb.

Oslo kommune skal ha attraktive kompetansemiljø og karriereveier innen kommunale 
legetjenester som bidrar til god rekruttering og kontinuitet.

Status og utfordringsbilde
Oslo har mindre rekrutteringsutfordringer til primærhelsetjenesten enn i resten av landet. 
Samtidig er en del av legene som søker seg jobb i Oslo kommune nyutdannet med lite 
erfaring. Fastlegerekrutteringen har blitt mer utfordrende enn tidligere. Blant legene som 
jobber på legevakt, KAD, langtidshjem og helsehus beregnes en årlig turnover på 25 %. Dette 
gir store utfordringer med manglende stabilitet, og et stort antall nyansatte som krever 
opplæring og veiledning.

For å sikre en bærekraftig legetjeneste i Oslo kommune, må rekrutteringen starte allerede med 
medisinstudentenes praksisperioder i kommunehelsetjenesten. Medisinstudentene opplever 
allmennmedisin som spennende, men er tydelige på at et lite fagmiljø og forventningen om å 
skulle jobbe isolert fra fagfeller er en av hovedutfordringene med å jobbe i 
primærhelsetjenesten. Nyutdannede leger ønsker veiledning og et tverrfaglig miljø. Oslo 
kommune har nå en stor mulighet til å benytte potensialet som ligger i å etablere solide 
utdanningsløp i allmennmedisin og samfunnsmedisin for leger som skal gjennom 
spesialistutdanning. Gode og koordinerte utdanningsløp kan gjøre Oslo kommune til en enda 
mer attraktiv arbeidsgiver å søke seg til, samt bidra til at ferdige spesialister ønsker å fortsette 
å jobbe i Oslos primærhelsetjeneste.

Strategi og tiltak 
Bydelene bør i samarbeid med næringsdrivende fastleger tilstrebe å etablere legekontor med 
hensiktsmessig størrelse som legger til rette for et sterkt fagmiljø, og som med fordel kan 
være en del av større helsesenter med bred tverrfaglig kompetanse.

Bydelene og etatene bør sørge for at tjenestestedene tilbyr god veiledning og oppfølging av 
nyansatte, samt at oppfølgingen av nyansatte er systematisk og forutsigbar.

Oslo kommune bør utrede muligheter for kombinerte stillinger, for eksempel fastlege og 
legevakt, forskning og legevakt, samfunnsmedisin/ledelse og legevakt, 
kompetanse/undervisning og ledelse.
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Kvalitetsforbedringsarbeid, fagutvikling og 
forskning 
Mål 
Legetjenestene i primærhelsetjenesten i Oslo skal være av god kvalitet slik at tjenestene er 
virkningsfulle, trygge og sikre, samordnet og preget av kontinuitet, samt involverer pasienter 
og pårørende og utnytter ressursene på en god og rettferdig måte.

Legene i primærhelsetjenesten i Oslo skal jobbe med kontinuerlig forbedring av tjenestene, og 
i større grad prioritere fagutvikling og forskning.

Oslo kommune skal fremskaffe forskning og kunnskap basert på kommunens innbyggere og 
tjenestetilbud slik at ny kunnskap kan omsettes i forbedrede tjenester.

Status og utfordringsbilde
Arbeid med pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring, fagutvikling og forskning prioriteres i ulik 
grad både i administrasjonen av legetjenestene, og blant legene i det kliniske arbeidet. 
Sykehjemsetaten har for eksempel etablert praksis for at sykehjemslegene deltar i 
kvalitetsutvalgene på sykehjemmene. Helseetaten driver et kvalitetsarbeid og har eget 
forskningsmiljø knyttet til legevakten i samarbeid med Universitetet i Oslo. Helseetaten deltar 
i mange innovasjonsprosesser særlig knyttet til fagsystemer og til samhandlingsutfordringer 
med sykehusene og innad i kommunen. Tradisjonelt har det vært lite rom for å ha fastleger 
med i utviklingsarbeid, men interessen er økende, ikke minst blant yngre fastleger. 

For å etterleve myndighetskrav om kvalitetsforbedringsarbeid, samt for å sikre at tjenestene er 
trygge og utvikles i tråd med ny kunnskap og innbyggernes behov, er det nødvendig med en 
enda sterkere satsning på kontinuerlig forbedring, fagutvikling og forskning i legetjenestene i 
Oslos primærhelsetjeneste.

Strategi og tiltak 
Bydelene bør i større grad legge til rette for at fastleger deltar i arbeid med kvalitetsforbedring 
og fagutvikling i bydelenes helse- og omsorgstjenester.

Etatene og bydelene bør motivere etatsleger og fastleger til å delta i fagutvikling og forskning 
hvor ny kunnskap kan tilbakeføres til tjenestene. 

Oslo kommune bør vurdere i større grad å frigjøre deler av kliniske stillinger til 
forskningsstillinger.
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