
Efter fastlegereformen 2001 har primärvården fungerat 
så mycket bättre i Norge. Man kom tillrätta med en svår 
läkarbrist och den norske allmänläkaren ansvarar nume-
ra bara för häften så många patienter som den svenske. 
Men snart 20 år efter den stora reformen börjar proble-
men torna upp sig. Fler arbetsuppgifter förs över till all-
mänläkarna och allt större svårigheter att rekrytera unga, 
gör att Norge inte enbart kan ses som en förebild. Det var 
DLF Stockholms slutsats efter en två dagars studieresa till 
Oslo i oktober.

Norges fastlegesystem har av många setts som en förebild och 
delegation efter delegation av svenska sjukvårdspolitiker, fack-
förbund och intresserade läkare har åkt på studieresa för att se 
hur man löste primärvårdens kris i början av 2000-talet.

Fastlegereformen kom till efter en lång diskussion både 
bland professionen och bland politiker, samt efter flera pi-
lotprojekt. Utgångsläget var delvis ett annat än i Sverige – i 
Norge fanns många små en-manspraktiker och nästan alla 
allmänläkare jobbade privat i egen firma. Det var detta sys-
tem man ville förbättra, främst genom att få fler allmänläkare 
med syftet att höja kvaliteten, öka kontinuiteten och ge alla 

norrmän en egen läkare. För att hindra en kostnadsexplosion i 
hälso- och sjukvården poängterades särskilt den s.k. portvakt-
funktionen gentetmot den övriga sjukvården – all specialise-
rad vård skulle gå genom fastlegen. Remisstvång gäller för allt, 
inklusive akuten.

Studieresa till Oslo – Norges fastlegesystem
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Melitta Kolsjerina visar övervakningsplatserna på Legevakten Aker.
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kontinuiteten får patienterna bara byta doktor två gånger per 
år. All administration kring listningen sköts centralt.

– Det finns några som vi kallar för Listbaroner, som har 
listat maxtalet 2 500 patienter. Men de har svårt att klara upp-
draget med så många att ta hand om, så man kan säga att det 
ofta är självreglerande – patienterna får svårt att få tider och 
listar om sig, berättar fastlege Kjell-Olav Svendsen vid Frogner 
Helsesenter i Oslo.

Deltidsarbete eller heltidsarbete verkar inte vara en fråga 
för de norska allmänläkarna. Eftersom läkarna till stor ut-
sträckning är egna företagare, kan de själva avgöra hur mycket 
de vill jobba och hur stort åtagande de vill ha – liststorleken 
avgör man ju själv. På så vis styrs också arbetstiden. I genom-
snitt har en norsk fastleger 1 175 patienter på sin lista.

Men det finns också många som jobbar mycket. 60 timmars 
arbetsvecka är inte ovanligt. I fastlegens åtagande finns förutom 
arbetet på den egna mottagningen också jourer på Legevakten, 
akutmottagning – bemannad med allmänläkare, dit patien-
terna kan söka utan remiss. I Oslo jobbar läkarna åtminstone 
ett pass per månad där. Dessutom kan läkarna sluta avtal med 
kommunen om att sköta skolhälsovård eller sjukhem.

– Vi är ålagda att ha öppet mellan 8–15 och då har vi of-
tast patienter, men sedan ska allt administrativt också skötas, 
berättar Kjell-Olav Svendsen. Vi är ju egna företagare, så för-
utom patientadministration har man också det egna företaget 
att sköta. Men det är en rolig del av jobbet, tycker Kjell-Olav.

I Oslo finns två Legevakter, dels en dygnetruntöppen mot-
tagning centralt i stan, och dels en mottagning vid Akers sjuk-
hus ett par kilometer längre ut. Legevakten i stan bemannas av 
”allmänläkare”, till största delen icke-specialister under utbild-
ning, men även några färdiga specialister i allmänmedicin arbe-
tar här. I Norge kallas icke-specialister för allmänläkare, medan 
de färdiga specialisterna kallas specialister i allmänmedicin – 
detta ledde till en del begreppsförvirring för oss svenskar.

Man tar emot alla slags akutfall, utom de allra sjukaste, där 

Efter 15 år ha antalet fastlege ökat från 3 585 till 4 644 
stycken, d.v.s. en ökning på cirka 30 procent. Varje läkare 
har en egen lista, där listningserättning betalas av kommu-
nen med 442 kr/listad, oavsett dennes sjukdomsbild. Därut-
över får läkarna patientavgiften på runt 200 kr samt en statlig 
besöksersättning, som varierar beroende på vad som görs vid 
besöket. I princip har man full kostnadsteckning för prover 
och undersökningar. Varje läkare avgör själv hur många man 
anser sig kunna ta emot på sin lista, och när antalet är upp-
nått stängs listan för nya patienter. Ingen läkare får ha mer 
än 2 500 patienter. För att hindra ”doktor-shopping” och öka 
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Kjell-Olav Svendsen på Frogner Helsesenter vid den automatiska incheck-
nings- och betalautomaten på mottagningen.

Kjell-Olav Svendsen på sitt rum på Frogner Helsesenter. Kjell-Olav är en av 
medförfattarna till den norsk-svenska läroboken i Allmänmedicin.
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ambulansen kör direkt till akutsjukhusets akut. Legevakten 
liknar mycket våra närakuter, men redan i entrén noterar vi 
en intressant skillnad – förutom luckor för medicinska och 
ortopediska fall, har man en lucka där man direkt kan söka 
hjälp hos socialtjänsten. Socialjouren har helt enkelt flyttat in 
på akuten! En annan skillnad är att man också har möjlighet 
att lägga in patienterna för observation något dygn. På dessa 
patienter kan man ta lite mer omfattande prover, annars är det 
bara de mest basala proverna som tas.

Legevakten vid Akers sjukhus har bara öppet kvällar och hel-
ger. Redan någon timme innan akuten öppnar börjar patien-
terna köa för nummerlappar utanför entrén. Akers Legevakt 
bemannas av de ordinarie fastlegerne i Oslo. Dock framgår att 
det inte är odelat positivt. När inga läkare är fasta, utan bara 
jobbar något pass per månad, blir det svårt att få alla att göra li-
ka eller att implementera nya arbetssätt. Mellan raderna förstår 
vi att tjänstgöringen på Legevakten inte är så populär, många 
byter bort eller säljer sina pass till vikarier, och det är vanligt 
att doktorer ringer sig sjuka. I Norge finns inga karensdagar.

Även här är utredningsmöjligheterna begränsade – man 
kan ta Hb, glukos, CRP, men inte så mycket mer. EKG finns 
och man har ett rum med övervakningsplatser, som används 
för de patienter som mår sämst. På Akers sjukhus har man 
också inrättat tre vårdavdelningar med totalt 73 platser för 
patienter som man bedömer är för dåliga för att skickas hem, 
men inte sjuka nog för att läggas in på det stora sjukhuset. 
Syftet är delvis att förebygga inneliggande sjukhusvård. Vanli-
ga diagnoser är luftvägsinfektioner och mobilisering efter fall 
i hemmet. Vårdtiderna är 3–4 dagar och beläggningsgraden i 
genomsnitt runt 80%.

– Vi måste ha utrymme att klara toppar och att klara att 
hantera patienter som är lite mer vårdtunga, så 80%-belägg-
ningsgrad är ganska lagom, säger Melita Kolsjerina, som är all-
mänläkare och arbetar på KAD, Kommunal akut dygnsenhet, 
som avdelningarna kallas.

Som svenska läkare bara gapar vi åt detta konstaterande. Så 
självklart – förutom hemma hos oss!

När Fastlegereformen genomfördes bestämde man att även 
utbildningsläkare skulle kunna vara fastlege och många ST-lä-
kare börjar därför sin karriär efter AT med att köpa en lista 
av en kollega, eller sluta avtal med en kommun som behöver 
en ny fastlege. När ST-läkaren ska gå på randutbildning på 
sjukhuset måste han eller hon ordna med en vikarie som tar 
hand om patienterna. Många tvekar inför det ansvar och den 
investering det innebär. Rekryteringen av nya fastlegere har 
blivit allt svårare och medelåldern stiger.

På Frogner Helsesenter arbetar Guro Hattestad som utbild-
ningsläkare. Guro har ett vikariat och har inte behövt köpa sin 
lista, en investering som i Oslo ligger på dryga miljonen.

– Jag trivs bra här, säger Guro som visar oss runt. Här finns 
EKG, provtagning och läkarrum i ganska trånga lokaler i ett 
gammalt sjukhus från tidigt 1900-tal. Patienterna anmäler 
sig och betalar i en automatisk maskin som står i korridoren. 
Några sjuksköterskor har man inte. På hälsocentret arbetar 
bara läkare och undersköterskor, och så ser det ut i princip 
överallt. Psykologer eller andra paramedicinare har man inte 
heller.

– Det pågår en diskussion om att göra primärvården mer 
teambaserad och lägga över mer uppgifter på andra än dok-
torn, t.ex. tycker politikerna att vi borde ha barnmorskor här. 
Men varifrån man ska få dessa kan man ju undra, när det är 
brist på barnmorskor på sjukhusen, säger fastlege Kjell-Olav 
Svendsen, som inte ger mycket för team och vårdcentraler á 
la Sverige. Behöver patienterna en diabetessköterska kan man 
remittera till sjukhusets diabetesmottagning.

På järnvägsstationen i Oslo, på väg hem, sammanfattar vi 
våra intryck. Jo, det finns mycket som är bra i Norge. Man har 
möjlighet att begränsa sin lista, patienterna får bara lista om 
sig två gånger per år, man har nästan lika många läkare som i 
Sverige, men på halva befolkningen. Kontinuiteten funge rar 
och både läkare och patienter är förhållandevis nöjda. Fastle-
gen klarar många av de halvakuta tillstånden, så att patienter-
na i mindre grad behöver sjukhusets akutmottagning. Men det 
finns också bekymmer – precis som i Sverige lägger sjukhusen 
över allt mer på allmänläkarna, som drunknar i arbetsupp-
gifter. Många jobbar väldigt mycket. Rekryteringen av unga 
läkare är ett bekymmer, kanske just p.g.a. arbetssituation en 
och det faktum att man i princip tvingas bli egen företagare, 
varken man vill det eller ej. Doktorn ska vara spindeln i nätet, 
men man är ganska ensam på sin mottagning – inga psykolo-
ger, inga sjuksköterskor. Vår slutsats: det finns mycket som är 
bra i Norge, men man ska nog akta sig för 
att kopiera Fastlegesystemet rakt av.

Ylva Sandström
DLF Stockholm

Guro Hattestad är utbildningsläkare på Frogner Helsesenter, här tillsam-
mans med sin handledare Kjell-Olav Svendsen.
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