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I rapporten «Fastlegers tidsbruk» er totalarbeidstid definert som  

- Pasientrettet arbeid 

- Drift av praksis 

- Kommunalt arbeid 

- Annen legestilling 

- Legevaktarbeid (tilstede-, hjemme- og bakvakt) 

- Egenutdanning og kurs 

- Arbeid som tillitsvalgt 

- Veiledning 

I tilleggsbestillingen bestilt av Helse- og Omsorgsdepartementet datert 17. april 2018 er det 

bedt om nye tabeller som viser totalarbeidstiden for de arbeidsoppgavene som ligger 

innenfor det som er avtalt med kommunene eksklusiv legevakt. Vi har revidert tabell 3 som 

viser fastlegers totalarbeidstid målt som gjennomsnittlig arbeidstid i timer per uke. Tabellen 

er utvidet med gjennomsnittlig arbeidstid der legevakt og andre ikke-kommunale 

arbeidsforhold er utelatt (siste rad). 

Tabell 3. Fastlegers gjennomsnittlige arbeidstid i uken, totalt, bare leger med eller uten 
legevaktarbeid og totalt uten legevakt og ikke-kommunale arbeidsforhold (n=1876). 

 Arbeidstid 
gjennomsnitt 

Prosentiler 
 

Fastleger 
antall 

10 25 50 
(median) 

75 90 

Totalt (alt registrert arbeid)  55,6 37,8 44,8 52,5 62,2 74,8 1 876 
Bare leger med legevaktarbeid  68,3 47,5 53,6 62,4 73,8 91,1    640 
Bare leger uten legevaktarbeid 49,1 35,5 42,0 48,6 55,8 63,6 1 239 

Totalt uten legevakt og ikke-
kommunale arbeidsforhold 

47,9 34,9 40,6 46,9 54,5 62,7 1 876 

        

Kommentarer 

I bestillingen er det bedt om totalarbeidstiden for de oppgaver som kan avtales med 

kommunen eksklusiv legevakt. Den nye beregningen uten legevakt og andre ikke-

kommunale legestillinger viser at total arbeidstid gjennomsnittlig er bare 1,2 time kortere 

enn totalarbeidstid for legene som ikke hadde legevakt i uken de registrerte arbeidstid (rad 

3). Siden det bare er 15 prosent av legene som har andre ikke-kommunale legestillinger 

(tabell 8 i hovedrapporten), og disse har stillingsstørrelser på 20-30 prosent i snitt, gir dette 

arbeidet et forholdsvis lite bidrag til total arbeidstid når en beregner gjennomsnittsverdier 

av alle. Dette viser at ikke-kommunale stillinger i liten grad påvirker total arbeidstid og bare 

for et fåtall av legene. Legevaktarbeid er det som påvirker totalarbeidstiden klart mest.   



Fastlegers arbeidstid avtalt med kommunen eksklusiv legevakt.   

Tabellene nedenfor viser sammenhengen mellom arbeidstid uten legevakt og ikke-
kommunale oppgaver og fastlegens driftsform (15a), listelengde (16a) og kommunestørrelse 
målt i innbyggertall (17a).  

Tabell 15a. Driftsform og arbeidstid uten legevakt og ikke-kommunale arbeidsforhold 
(gjennomsnitt/median). 

  
 
 
Prosentil 

Selvstendig 
nærings-
drivende 

Selvstendig 
næringsdrivende 

med diverse 
avtaler 

Fastlønn Fastlønn 
med bonus 

Totalt 

 
 

 
n=1584 

 
n=192 

 
n=45 

 
n=28 

 
n=1849 

Timer i uken 48,4 46,4 40,9 42,6 47,9 

 
Timer i uken 
per prosentil 

10  34,9 34,0 27,7 29,9 34,5 

25 41,1 40,0 34,0 36,0 40,6 

50 (Median) 47,2 46,3 39,6 43,3 46,8 

75 54,9 52,6 45,0 47,7 54,5 

90  63,0 60,8 61,7 57,9 62,7 

 

 

Tabell 16a. Listestørrelse og arbeidstid uten legevakt og ikke-kommunale arbeidsforhold 
(gjennomsnitt/median). 

  
 
Prosentil 

Inntil 900 
innbyggere 

901 til 1200 
innbyggere 

1201 eller flere 
innbyggere 

Totalt 

 
 

 
n=388 

 
n=721 

 
n=749 

 
n=1858 

Timer i uken 43,5 47,5 50,7 47,9 

 
Timer i uken 
per prosentil 

10  29,5 35,1 37,4 34,5 

25 36,8 40,4 42,8 40,6 

50 (Median) 43,0 46,6 49,4 46,8 

75 49,4 53,4 57,9 54,5 

90  58,2 61,3 65,6 62,7 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 17a. Kommunestørrelse og fastlegers arbeidstid uten legevakt og ikke-kommunale 
arbeidsforhold (gjennomsnitt/median). 

  
 
Prosentil 

 
Inntil 5000 
innbyggere 

5001 til 
25000 

innbyggere 

25001 til 
100000 

innbyggere  

Over 
100000 

innbyggere 

Totalt 

 
 

 
n=120 

 
n=605 

 
n=657 

 
n=471 

 
n=1853 

Timer i uken 46,4 47,8 47,4 49,1 47,9 

 
Timer i uken 
per prosentil 

10  32,6 34,8 34,5 34,7 34,5 

25 38,1 40,6 40,2 41,7 40,6 

50 (Median) 44,3 47,1 46,2 48,3 46,8 

75 52,9 54,1 53,8 56,4 54,5 

90  62,0 61,6 62,0 65,3 62,7 

 

Kommentarer 

For driftsform finner en nokså like tall og fordeling som for leger uten legevaktarbeid i den 

opprinnelige tabellen. Størst differanse er det mellom selvstendig næringsdrivende leger 

uten bonusavtaler og fastlønnede leger der differanse er nesten åtte timer. Dette kan nok 

forklares ut fra at fastlønn og ulike bonusavtaler oftere er knyttet til distrikts-kommuner der 

legevakt er hyppigere og en større andel av arbeidstiden.  

For listestørrelse ser en også samme trend som i den opprinnelige tabellen med fastleger 

uten legevakt, men i gjennomsnitt 1,2 time lavere når annet ikke-kommunalt arbeid er 

utelatt. Arbeidstiden til fastlegearbeid er høyere ved høyere listelengde.  

Kommunestørrelse påvirker også arbeidstiden men i mindre grad enn de øvrige 

forklaringsvariablene. For mellomstore kommuner er det små forskjeller i arbeidstid når 

legevakt er utelatt, men for store bykommuner med over 100 000 innbyggere er det litt 

høyere totalarbeidstid når legevakt er utelatt. Dette handler sannsynligvis om at det er færre 

leger her som går legevakt (henholdsvis 18 prosent i bykommuner og 37 prosent i 

mellomstore kommuner) slik at flere bruker større del av arbeidstiden sin på fastlegearbeid 

knyttet til listeansvaret og ikke til legevakt.  For de minste kommunene der over 60 prosent 

av legene har legevakt, blir arbeidstiden utenom legevakt og ikke-kommunalt arbeid som 

ventet litt lavere enn i øvrige, da legevaktandelen av arbeidstiden er størst i disse 

kommunene. Det er likevel bare i underkant av 3 timer i differanse i gjennomsnittlig 

arbeidstid mellom de minste og største kommunene slik at kommunestørrelse i liten grad 

forklarer variasjonen i arbeidstid når legevakt og annet ikke-kommunalt arbeid er utelatt.  

 

 

 



Pasientrettet arbeid  

Figuren A, B, C og D viser fordeling innen direkte pasientrettet arbeid. Figurene er her 

utvidet ved å se på fordeling ved ulike kommunestørrelser og driftsform. Fra 

hovedrapporten så vi at antall kurative dager og listestørrelse var av betydning for totalt 

timetall til direkte pasientrettet arbeid.  

Figur A. Pasientrettet arbeidstid på ulike oppgaver målt i timer i uken fordelt på 

kommunestørrelse.  
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Figur B. Prosentvis fordeling av pasientrettet arbeidstid fordelt på ulike 

kommunestørrelser.    

 

 

Kommentarer 

Vi har vist at arbeidstiden når legevakt er tatt ut øker med økende kommunestørrelse (tabell 

17a). Det ser vi også når det gjelder pasientrettet arbeid (figur A), slik at forskjellen som 

er vist i tabell 17a med en liten økning i arbeidstid med økende kommunestørrelse handler 

om mer tid brukt på pasientrettet arbeid i de største kommunene. 

Den prosentvise fordelingen i figur B viser at arbeidstiden fordeler seg nokså likt på ulike 

typer pasientrettet arbeid, men det er noe større andel konsultasjoner med pasient på 

kontoret i store kommuner. Andelen telefoner og sykebesøk er større i de aller minste 

kommunene med opptil 5000 innbyggere. Totalt sett er det små forskjeller.  
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Figur C. Pasientrettet arbeidstid på ulike oppgaver fordelt på driftsform. 
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Figur D. Prosentvis fordeling av pasientrettet arbeidstid fordelt på driftsform. 

 

 

Kommentarer 

I figur C ser vi at pasientrettet arbeid fordelt på ulike driftsformer viser samme fordeling som 

vist i tabell 15a, selvstendig næringsdrivende har høyest andel timer til pasientrettet arbeid 

og fastlønnede har lavest andel. Differansene som ble vist i tabell 15a kan skyldes ulik andel 

pasientrettet arbeid med størst differanse på åtte timer mellom næringsdrivende og 

fastlønnede leger uten bonusavtaler.  

Den prosentvise fordelingen i figur D viser at andelen pasientrettet arbeid som utføres på 

kontoret med pasienten tilstede, er høyest hos næringsdrivende og lavest hos fastlønnede.  
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Kommunale allmennlegeoppgaver  

Andre allmennlegeoppgaver fordelt på listelengde, kommunestørrelse, driftsform og antall 

kurative dager er vist i tabell 7a. I hovedrapporten er det vist at færre leger i store 

kommuner utfører kommunale oppgaver. Gjennomsnittlig arbeidstid brukt på dette blant 

leger som har slike oppgaver er nokså lik, rundt seks timer per uke.  

Tabell 7a. Antall timer i gjennomsnitt på kommunale oppgaver etter kommunestørrelse, 

driftsform, listelengde og antall kurative dager for leger som utfører kommunale 

allmennlegeoppgaver (n=828). 

 Antall (n) Gjennomsnittlig antall 
timer kommunalt 

arbeid  

Median antall timer 
kommunalt arbeid  

Innbyggertall i kommunen    
under 3000 43 6,6 5,5 
3001-5000 48 6,7 6,0 
5001-10 000 123 6,8 6,5 
10 001-25 000 186 6,2 5,9 
25 001-50 000 130 5,8 4,5 
50 001-100 000 102 6,0 4,6 
over 100 000 167 5,4 5,0 

Listestørrelse    
Under 600 47 8,6 7,3 
601-900 187 7,6 7,0 
901-1200 325 5,8 5,0 
1201-1500 187 4,9 4,0 
1501-1800 42 5,1 4,0 
Over 1800 11 4,1 3,3 

Antall kurative dager    
1 dag 4 7,4 3,5 
2 dager 11 11,4 9,5 
3 dager 135 9,5 7,5 
4 dager  465 5,9 6,0 
5 dager 184 3,9 3,5 

Driftsform    
Selvstendig næringsdrivende 608 5,7 5,0 
Næringsdrift med avtale om 
kommunalt kontor 

140 7,3 6,3 

Fastlønn 32 8,5 7,3 
Fastlønn med alle typer 
bonusordninger 

19 6,0 5,0 

 

Kommentarer 

Tabell 7a viser at listelengde og antall kurative dager i størst grad forklarer variasjonen i 

antall timer med kommunalt arbeid. Fastleger tilpasser listelengde og antall kurative dager 

etter hvor stor andel kommunalt arbeid de er tilpliktet. Fastlønnede har større andel 



kommunalt arbeid, men differansene mellom de ulike driftsformene er små. Generelt er 

median-verdiene for kommunale oppgaver lavere enn gjennomsnittsverdiene slik at 

flertallet av leger har lavere antall timer kommunalt arbeid, mens en mindre gruppe har 

høyere stillingsprosenter.  

Andelen fastleger som ikke har kommunale allmennlegeoppgaver er vist i tabell 18 fordelt på 

ulike kommunestørrelser, listelengder, kurative dager og driftsform.  

Tabell 18 (NY). Prosentandel fastleger som ikke har andre kommunale 

allmennlegeoppgaver fordelt på listelengde, kommunestørrelse, driftsform og antall 

kurative dager.  

 Prosentandel fastleger uten andre 
allmennlegeoppgaver 

Totalt 55,9 
Innbyggertall i kommunen  
under 3000 14,0 
3001-5000 31,4 
5001-10 000 34,8 
10 001-25 000 53,6 
25 001-50 000 64,6 
50 001-100 000 63,0 
over 100 000 63,1 
Listestørrelse  
Under 600 34,7 
601-900 38,6 
901-1200 54,0 
1201-1500 65,8 
1501-1800 69,8 
Over 1800 69,8 
Antall kurative dager  
1 dag 60,0 
2 dager 53,8 
3 dager 43,9 
4 dager  50,0 
5 dager 69,2 
Driftsform  
Selvstendig næringsdrivende 60,5 
Næringsdrift med avtale om kommunalt kontor 27,1 
Fastlønn 26,7 
Fastlønn med alle typer bonusordninger 32,1 
 

Kommentarer 

Andelen fastleger uten kommunale oppgaver er klart høyest jo større kommunen er, ved 

høyere listelengder, mange kurative dager og hos selvstendig næringsdrivende leger. Dette 



samsvarer med tidligere funn. Små kommuner der listene er kortere og det er flere med 

fastlønn og/eller bonusavtaler, har også større andel med kommunale oppgaver og større 

andel med leger som deltar. Store kommuner bruker i større grad egne leger til slikt arbeid 

og det vil være færre oppgaver å fordele på flere leger. Vi ser også at antall kurative dager, 

som i stor grad ga utslag på antall timer legene brukte på kommunale oppgaver, i mindre 

grad kan forklare variasjonen i hvor stor andel av legene som hadde slike oppgaver.  

  



Veiledning 

Behov for veiledning i av LIS1-leger i kommunehelsetjenesten er anslått til inntil tre timer 

per uke. Det er ca. 450 nye LIS1-stillinger hvert halvår som utlyses og som går videre til 

kommunehelsetjenesten etter et år på sykehus. Dersom alle LIS1-leger får oppnevnt en fast 

veileder tilsvarer dette at i underkant av ti prosent av fastlegene veileder en LIS1-lege. I vårt 

representative utvalg fastleger skulle en da vente at ca. ti prosent av fastlegene brukte inntil 

tre timer med veiledning per uke dersom veiledningen er optimal og alle LIS1-leger får sin 

avtalte veiledningstid. Totalt i vår utvalg på 1876 fastleger tilsvarer dette ca. 560 timer til 

veiledning av LIS1-leger. I tillegg til LIS1-leger er det i perioder utplassert medisinstudenter 

fra universitetene til allmennpraksis. Det er ukjent hvor mange utplasseringer som ble 

gjennomført i løpet av januar 2018. Samtidig er det sannsynlig at det på et legekontor vil 

være flere som gir litt veiledning enn at LIS1-lege forholder seg til bare en veileder. Et mindre 

antall timer enn tre per lege og at veiledningen er fordelt på flere leger vil derfor være et 

estimat.  

I studien fant vi at 72 prosent oppga ingen bruk av tid til veiledning mens fem prosent oppga 

tre timer eller mer. Totalt er det oppgitt 1092 timer til veiledning. Gjennomsnittstallet 

oppgitt i hovedrapporten på 0,6 timer per uke til veiledning for alle leger viser derfor et lite 

nyansert bilde av hva som faktisk brukes av tid til veiledning.  I tabell 19 er det derfor satt 

opp prosentiler for tid brukt til veiledning av de 523 legene som oppgir at de bruker tid på 

veiledning.   

Tabell 19. Timer per uke brukt til veiledning blant leger som oppgir veiledning (n=523) 

  Timer per uke 

 
 
Prosentil 

10  0,25 
25 0,5 
50  1 
75 2,5 
80 3 
90  6 

 

Kommentarer 

Totalt oppgitt antall timer til veiledning viser at det blir utført betydelig mer veiledning enn 

avtalt dersom all veiledning er knyttet til LIS1-leger, men undersøkelsen skiller ikke LIS1-

leger fra studenter i utplassering. Det er totalt fem prosent av fastlegene som besvarte 

undersøkelsen som har tre timer eller mer registrert til veiledning per uke og som da bruker 

anbefalt tid til veiledning. De resterende timene med veiledning fordeler seg på over 20 

prosent av fastlegerespondentene i undersøkelsen og viser at veiledning er fordelt på flere 

leger.  


