
«OPPGAVEGLIDNING»

SYKEHUS -> FASTLEGE



«Oppgaveglidning»

• Fastleger ser en økende tendens til at enkelte 
avdelinger på sykehuset sender 
behandlingsoppgaver som før hørte 
spesialisthelsetjenesten til over på fastlegene.

• Oftest skjer dette ved at sykehuslegen sender en 
oppgave til fastlegen i en epikrise.

• Oppgaven er ikke avtalt på forhånd med fastlegen.

• Oppgaven er ikke nedfelt i overordnet 
samarbeidsavtale mellom foretak og kommunen.



Samhandlingsreformen –
startskudd 1. januar 2012.

• Flytte tjenester nærmere der folk bor

• Flere oppgaver til kommunene og penger til å 
utføre dem.

• 5 milliarder kroner flyttes fra staten til 
kommunene. Det skal lønne seg å forebygge 
og bygge opp nye tjenester der folk bor. 
– Om lag 4,2 milliarder kroner overføres fra 

sykehusene til kommunene for at de skal betale 
sin del av sykehusregningen. 



Helsedirektoratet 2015:

• Utviklingen i primærhelsetjenesten 
• For alle leger i kommunal helse- og omsorgstjeneste har 

årsverksveksten vært på 2,5 prosent fra 2013 til 2014. Dette 
er basert på tall fra SSB frem til 2014. Det har vært en 
økning i antall fastleger og fastlegelister på omkring 25 
prosent siden fastlegeordningen ble etablert i 2001. 
Økningen for perioden 2013 – 2015 har vært ca. 6 prosent. 
Tallene viser at det det har vært en økning på 108 fastleger 
fra 2012 til 2013 og en økning på 125 fastleger fra 2014 til 
2015. Dersom vi trekker fra den «naturlige» årlige veksten 
har det vært en vekst på henholdsvis ca. 40 og 50 nye 
hjemler hvert av disse to årene, jf. kap. 4. Veksten for 
fastleger har vært større en befolkningsøkningen, som har 
vært på 2,3 prosent i denne perioden. 



Helsedirektoratet 2015:

• Veksten i spesialisthelsetjenesten sammenlignet med veksten i 
primærhelsetjenesten 

• Med utgangspunkt i tallgrunnlaget fra LSR ser vi at veksten i 
legeårsverk i spesialisthelsetjenesten har vært høyere enn i 
primærhelsetjenesten i perioden 2013 - 2015. Veksten for fastleger 
har vært på 5,7 prosent. Det er variasjoner i legeårsverksveksten i 
de regionale helseforetakene (mellom 7 og 12 prosent). 

• Data i Samhandlingsstatistikken for 2015 viser imidlertid at veksten i 
legeårsverk i primærhelsetjenesten har vært litt større enn i 
spesialisthelsetjenesten for perioden 2011 – 2014. Den prosentvise 
veksten har vært 10,1 i primærhelsetjenesten, mens den har vært 
9,9 prosent i spesialisthelsetjenesten. 

• Fra 2013 – 2014 økte imidlertid legeårsverkene med 3,5 prosent i 
spesialisthelsetjenesten, mens veksten i primærhelsetjenesten økte 
med 2,5 prosent. 



Eksempler

• Fra epikrise: ««Ved gjennomgang av tidligere journal finner man at 
det på CT hals/thorax i mars-17 er påvist trombe i venstre vena
subclavia og vena jugularis interna. Alderen er ukjent, og tromben 
gjenfinnes også retrospektivt på tidligere undersøkelser. Dette er 
ikke kommentert i videre notater fra rekvirent eller hjertelege. 
Sannsynligvis dreier det seg om organiserte trombemasser, 
muligens oppstått ifbm tidligere kirurgi.

• Man ber fastlege følge opp dette, og dersom pasienten er 
symptomatisk bør man vurdere antikoagulasjon eller kirurgisk 
behandling»

• Fastlegen skriver: 
Det er ikke meg som har rekvirert denne 
undersøkelsen, ei heller har jeg tidligere mottat noen 
beskrivelse. Hvorfor følger ikke sykehuset opp en 
undersøkelse de selv har rekvirert?



Eksempel 

• Aclasta infusjon
For vores del (Utne legekontor) så er slike infusjoner 
vanskelig at gennemføre. Vi har ingen sykepleier 
hos os og kan heller ikke 'parkere' pas. på et kontor 
i 1/2 time eller mer. Det har vi ret og slet ikke 
kapasitet til. Det er trist at helseforetakene bare 
antar at vi har ressurser til det uten at de har været 
i dialog med os.
Passer forøvrigt fint med et brev jeg netop har 
mottatt hvor Voss sykehus hvor de mener bestemt 
at fastlegene skal gi Aclasta fremover....



Eksempel

• Fra nevrologisk avd:
«Kjent migrene og cervicogen hodepine. Setter 
celeston/marcain/lidokain i n. occipitalis major og 
minor bilateralt. Ukomplisert.
Settes også opp til ny behandling om ca 4 måneder. 
Over tid er dette imidlertid en oppfølgende 
behandling som bør overtas av fastlege, da 
nevrologisk avdeling ikke vil kunne avse kapasitet til 
dette. Fastlege er hjertelig velkommen til å være 
med på neste konsultasjon for å få opplæring i 
prosedyren.»



Eksempel

• I mars 2017 sender en annen fastlege følgende mail: «På oppfordring 
fra medisinsk-genetisk avdeling HUS kontakter jeg dere. Pasienter ved 
div polikliniske avdelinger på våre sykehus får tidvis med seg 
laboratorierekvisisjoner på blodprøver sykehuset ønsker å få tatt. 
Pasientene blir da opplyst at dette kan de få tatt, uten timebestilling, 
hos sin fastlege; ordet "drop-in" er blitt brukt.

• Dette er ikke riktig. "Drop-in"-blodprøver eksisterer ikke. Blodprøver 
rekvirert av andre leger har vi ikke kapasitet til å ta. Dersom det 
kommer folk utenfra, uten timeavtale, kan de ikke regne med å få tatt 
prøver her.

• Konklusjon: Vårt laboratorium er dimensjonert for å ta de blodprøver 
vi selv rekvirerer. Vi kan ikke påta oss å ta blodprøver rekvirert av andre 
leger. De prøvene må tas ved sentrallab LKB.

• PS: Noen praktiserende spesialister har etablert seg uten 
laboratoriepersonell (for å spare penger, arbeidskraft er dyrt!) og vil 
også gjerne sende pasientene til oss for å ta blodprøver.



PKO sin rolle

• Fange opp og sette ord på endringer som skjer

• Melde fra til sykehusets ledelse og til 
kommunehelstjenestens ledelse

• Være i løpende dialog med fastlegene

EN KJERNEOPPGAVE I 2017 - 2018


