
Svar på spørsmål fra representant Jarle Heitmann  

 

I.- Fastlegeordningen i Tromsø 

 

Jeg viser til et innlegg fra fastlegene Marie Barlindhaug og Astri Medbø i Nordlys 5.12.18, hvor 

overskriften er «Det er ikke ut til at Tromsø kommune har skjønt alvoret i situasjonen» 

https://nordnorskdebatt.no/article/fastlegen-brenner-deg 

 

I innlegget peker de på at flere fastlegekontorer har sendt brev til Tromsø kommune, hvor de ba om 

hjelp til å iverksette straks-tiltak for å begrense arbeidsmengden. De hadde da ikke fått noen svar fra 

noen i kommunelegetjenesten og de mente at Tromsø kommune ikke har skjønt alvoret i 

situasjonen. 

 

1. Hva er status på svaret fra Tromsø kommune på denne henvendelsen som det refereres 
til? 

 
Svar: 
 
Kommuneoverlegen sendte i juni 2018 en informasjons-e-post til fastlegene som svar på hva Tromsø 

Kommune gjør med oppgavefordeling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

Det er også etablert følgende samarbeid: 

Det er opprettet et klinisk samarbeidsutvalg (gråsoneutvalget) mellom UNN og kommunene, hvor en 

fastlege fra Tromsø Kommune er representert.  

Samarbeidsutvalget med fastlegene har blitt reetablert, og det har hittil vært 4 møter i utvalget siden 

i oktober. I utvalget løftes ulike problemstillinger som er felles for kommunen og fastlegene. 

Kommunen ønsker å være en mer aktiv part i allmennlegeutvalgene, hvor det tidligere er satt av 15 

minutter til kommunen på alle utvalgsmøtene og hvor relativt få fastleger møter. Vi foreslår nå at 

ledergruppen i kommunen arrangerer to hele allmennlegeutvalgsmøter i året.  

 

2. Hvordan vurderer administrasjonssjefen den situasjonen for kommunens fastleger, som 
her blir beskrevet som alvorlig? 

 
Svar: 

Fastlegene har en økende uro i forhold til økende mengde oppgaver og derav tidsbruk. Dette skyldes 

delvis oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten og nye oppgaver fra staten. Det er også økende 

usikkerhet knyttet til ny spesialistforskrift og kommunens nye ansvar som utdanningsinstitusjon for 

bl.a. allmennleger.    

https://nordnorskdebatt.no/article/fastlegen-brenner-deg


Stortinget har besluttet at fastlegeordningen skal evalueres og det pågår nå et arbeid som skal gå 

frem til september 2019 og som Ernst&Young skal gjennomføre. Kommunen har fått brev om 

deltakelse i evalueringen.  

 

3. Hvilke tiltak kan være aktuelle i Tromsø for å sørge for at fastlegene får mest mulig tid til å 
møte pasientene? 

 

Svar: 

Kommunen kan arbeide for å ha gode samarbeidsavtaler med UNN, som gir en mer forutsigbar og 

planlagt oppgavefordeling. 

Dersom kommunen skal avlaste fastlegene, må det etableres kommunale tilbud som kan ivareta 

oppgavene. Det kan være å etablere en kommunalt drevet fastlegesenter med kommunalt ansatte 

fastleger, som planlagt på Kraft. Det vil totalt sett gi økte kostnader på drift og investeringer for 

kommunen.  

En del av fastlegeavtalen er deltakelse i legevakt. Flere fastleger søker nå om fritak fra 

legevaktturnus. Kommunen har bl.a. som følge av dette, opprettet til sammen 2,9 ettårige stillinger i 

prosjekt som kommunalt ansatte legevaktsleger. Det gjør at fastlegene slipper daglegevakt på 

ukedagene og dermed kan møte pasientene på eget kontor.  

 

4. Hvordan er p.t. rekrutteringen til fastlegehjemler i Tromsø kommune? 
 
Svar: 
 
Tromsø kommune har det siste året hatt vesentlige utfordringer ift. å besette ledige fastlegehjemler. 

Ved 5 legekontor har det vært nødvendig å lyse ledig hjemler både 2 og 3 ganger. Vi opplever også nå 

at det har blitt vanskelig å rekruttere vikarer til allmennpraksis, og Allmennlegetjenesten må i 

perioder benytte vikarbyrå. Vi erfarer at uroen knyttet blant annet til fastlegens økende mengde 

oppgaver og derav tidsbruk har bidratt til at unge leger kvier seg for å gå inn i fastlegeyrket som 

privat næringsdrivende.  

 

 

II.  Atomberedskapen i Tromsø 

 

Bladet Nordlys har en artikkel 31.12.18 med overskrift - «Mener Tromsø kommune ikke tar 
atomtrusselen på alvor. Nå økes beredskapen» 
https://www.nordlys.no/tromso/helsevesen/medisin-og-helse/mener-tromso-kommune-ikke-tar-

atomtrusselen-pa-alvor-na-okes-beredskapen/s/5-96-230 

 

I artikkelen peker en bekymret forelder at kommunen raskest mulig må utplassere jod tabletter på 

skolene, i tilfelle det skjer atomulykker. 

https://www.nordlys.no/tromso/helsevesen/medisin-og-helse/mener-tromso-kommune-ikke-tar-atomtrusselen-pa-alvor-na-okes-beredskapen/s/5-96-230
https://www.nordlys.no/tromso/helsevesen/medisin-og-helse/mener-tromso-kommune-ikke-tar-atomtrusselen-pa-alvor-na-okes-beredskapen/s/5-96-230


Han mener det er for sent at disse plasseres ut i 2019 og mener ikke det er betryggende at 

kommunen skal sette ned en «hurtigarbeidende komite». 

Jeg registrerer at smittevernoverlege Mikal Tønsaas i Tromsø kommune forsikret om at vi som 

kommune tar våre innbyggeres liv og helse på største alvor. 

 

Jeg vil likevel be om at formannskapet får svar på følgende spørsmål: 

 

1. Hvordan vurderer administrasjonssjefen Tromsø kommunes status for beredskap mot 
atom-ulykker og hvor kan/ bør kommunen eventuelt forbedre seg? 

 
Svar: 
 
Krav til kommunal beredskap ved atomulykker med særskilt krav om å ha kommunalt lager med jod-
tabletter for utdeling har eksistert i mange år. Da den første planen ble utarbeidet ble tablettene 
lagret rundt på skoler og sykehjem.  
 
Det har aldri noen sinne vært behov for å iverksette utdeling. Dette har gjort at kunnskapen om 
planene og tablettene har forvitret. Da planen ble revidert for ca. 5 år siden var mange av tablettene 
kastet. Derfor ble det besluttet at en plan med et sentralt lager på brannstasjonen, med plan for 
utkjøring til skoler for utdeling ville være en mer robust plan.  
 
Eksisterende plan for utdeling av jodtabletter er basert på et scenario der utdeling av tablettene må 
skje i løpet av noen timer. Det mest aktuelle scenariet har vært en ulykke på et atomkraftverk i 
Murmansk. Derfor har det vært oppfattet som tilstrekkelig å få kjørt tablettene ut til et utdelingssted. 
 
Under revidering av risikobildet er det nå vurdert at tablettene må kunne deles ut i løpet av kort tid i 
tilfelle ulykke med lokale atomreaktorer, f.eks. på båt som er drevet av kjernekraft. Dette har 
aktualisert spørsmålet om tablettene bør lagres ute på skolene.  
 
 

2. Når vil en oppdatert beredskapsplan være klar? 
 

Svar:  

Det forventes at planen er klar i løpet av året.  

 

3. Er det noen god grunn for og på tross av at det jobbes med å oppdatere beredskapsplanen, 
for å ikke straks sikre at jod tabletter blir tilgjengelig der barn og ung oppholder seg på 
dagtid – altså i de kommunale barnehagene og skolene 

 

Svar: 

Å plassere tablettene ut på skoler og barnehager kan gjøres svært raskt. Men mesteparten av døgnet 

og uka er skolene og barnehagene stengt. Inntil man har et system på plass som kan sikre at man kan 

få låst ut tablettene på kveld/helg/natt og har folk til å dele disse ut anses det som tryggere å ha 

tablettene liggende på sentralt lager på brannstasjonen der de er tilgjengelig for 

beredskapspersonell. 


