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Forord 
 

Dette notatet rapporterer resultater fra Modul III (Fastlegene i reformen) i NFR-prosjekt 220804: 

Evaluering av Samhandlingsreformen (EVASAM). Notatet omhandler befolkningens tilgjengelighet til og 

tilfredshet med fastlegene før og etter iverksetting av samhandlingsreformen. På grunn av datatilgangen 

har rapporteringen fra denne siste delen av Modul III blitt forsinket. 

 

Oslo, 16.11.2016 
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Sammendrag 
 

Med data fra Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelser blir utvikling i tilgjengelighet til og tilfredshet 

med fastlegen i perioden 2008 – 2015 undersøkt. Formålet er å sammenligne utvalgte indikatorer i 

perioden før samhandlingsreformen med perioden etter at samhandlingsreformen ble satt i gang.  

Vi finner at det har vært en reduksjon i ventetid fra timebestilling til konsultasjon med fastlegen fra 2012 

til 2015. Fra 2008 til 2012 var det ingen endring i ventetid.   

I Levekårsundersøkelsene blir intervjuobjektene presentert for disse tre påstandene: 

«Legen tar meg og mine problemer på alvor.» 

«Legen gir meg ikke nok tid.» 

«Jeg blir henvist videre hvis jeg har behov for det.» 

Etter hver av påstandene skal intervjuobjektet svare enten helt enig, litt enig, verken enig eller uenig, litt 

uenig, helt uenig, eller vet ikke/vil ikke svare 

Sammenligningen mellom 2012 og 2015 viser at det er færre som er misfornøyde med tida de får hos 

legen i 2015 enn det var i 2012. Det er også flere som er fornøyde med fastlegens henvisningspraksis i 

2015 enn det var i 2012. En sammenligning av svarfordelingene i 2008 og 2015 gir tilsvarende resultat 

som over.  

Notatet presenterer ikke noen årsaksanalyse i streng forstand. Det er utelukkende en sammenligning av 

tilgjengelighet og fornøydhet med fastlegen før og etter at samhandlingsreformen ble iverksatt. Slike 

beskrivelser av tidstrender i et representativt utvalg av befolkningen kan gi nyttig kunnskap om 

utviklingen i befolkningens oppfatning av tilgjengelighet og kvalitet av fastlegenes virksomhet. Dette er 

spesielt interessant i denne perioden der oppmerksomheten i samhandlingsreformen er rettet mot de 

eldre og pasienter med kroniske sykdommer. Denne oppmerksomheten ser ikke ut til å ha gått på 

bekostning av utvikling i tilgjengelighet og tilfredshet med fastlegene i den generelle befolkning.  
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Innledning 
 

Et viktig formål med samhandlingsreformen er å forebygge sykdom og komplikasjoner av allerede 

oppstått sykdom ved å øke ressursinnsats og tilbud i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Gjennom forebygging, tidlig diagnostikk og behandling ønsker man å redusere pasientstrømmene fra 

primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten. Til tross for at fastlegen er sentral både i diagnostikk 

og behandling i primærhelsetjenesten og i å henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten, er det 

er ingen virkemidler i samhandlingsreformen som retter seg direkte mot fastlegene. En eventuell endring 

i fastlegenes praksis må derfor komme indirekte som et resultat av virkemidlene i samhandlingsreformen. 

Det kan for eksempel være at fastlegene får flere oppgaver fordi pasienter blir skrevet ut tidligere fra 

sykehuset enn før på grunn av kommunal betalingsplikt for ferdigbehandlede pasienter. Det kan også 

være at fastlegene tar del i arbeidet med å redusere antallet sykehusinnleggelser som kommunen i en 

periode måtte delfinansiere. Endelig kan det tenkes at fastlegene har en rolle i den økte vektlegging av 

forebyggende helsearbeid, og da særlig sekundær og tertiær forebygging. 

Fastlegeordningen i Norge ble etablert i 2001. Ordningen innebærer at alle innbyggere har rett til å velge 

allmennlege som har ansvar for en definert liste av pasienter. Viktige begrunnelser for å innføre 

ordningen var å forbedre tilgjengeligheten til allmennlege, forbedre kontinuiteten i forholdet mellom 

allmennlege og pasient samt å oppnå bedre kontroll med tilgangen til spesialisthelsetjenesten gjennom 

krav om henvisning. Fastlegeordningen er populær i befolkningen. I følge brukerundersøkelsen fra Difi 

(2015) er gjennomsnittsskår for fornøydhet lik 85 på en skala fra null til hundre. 

I Iversen, Øien og Schou (2016) undersøker vi om samhandlingsreformen har hatt noen betydning for 

hvor pasienter med kroniske sykdommer mottar sine helsetjenester. Beskrivelsene av utviklingen i bruk 

av primærhelsetjenester og spesialisthelsetjenester for pasienter med et utvalg av kroniske sykdommer i 

perioden 2009-2014 viser ingen tendens til at bruken av primærhelsetjenester har økt i forhold til bruken 

av spesialisthelsetjenester.  En grunn kan være at god oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer 

vil kreve innsats både fra fastlegene, andre deler av primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

God oppfølging fra fastlegene krever derfor spesialisthelsetjenestene som et supplement for å utføre 

utredninger og kontroller. Det kan også medføre flere henvisninger på grunn av mistanke om sykdom 

som kanskje blir avkreftet etter nærmere undersøkelse i spesialisthelsetjenesten.   Det kan også være at 

samhandlingsreformen så langt ikke har hatt noen følger for hvordan pasienter med kroniske 

sykdommer behandles. 
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I dette notatet følger vi opp Iversen, Øien og Schou (2016) ved å undersøke om det har vært noen 

endring i tilgjengeligheten til fastleger samt pasientenes tilfredshet med sin fastlege etter at 

samhandlingsreformen ble iverksatt.  Vi bruker data fra Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelser 

2008, 2012 og 2015. Levekårsundersøkelsene er intervjuundersøkelser som omfatter et representativt 

utvalg av den delen av den norske befolkning som ikke bor på institusjon.  

Vi finner at det har vært en reduksjon i ventetid fra bestilling av time til konsultasjon med fastlegen fra 

2012 til 2015. Fra 2008 til 2012 var det ingen endring i ventetid.   

Respondentene er mer fornøyde med fastlegens henvisningspraksis og det å få nok tid med fastlegen i 

2015 sammenlignet med 2012. Dette gjelder også når korrigerer for kjennetegn ved respondent, fastlege 

og fastlegens praksiskommune.   

For ordens skyld bør det sies at dette notatet ikke har noen ambisjon om å presentere årsaksanalyse i 

streng forstand. Det er en sammenligning av tilgjengelighet og fornøydhet med fastlegen før og etter at 

samhandlingsreformen ble iverksatt. Vi tror samtidig at en beskrivelse av tidstrender i et representativt 

utvalg av befolkningen kan gi nyttig kunnskap om utviklingen i befolkningens oppfatning av 

tilgjengelighet og kvalitet av fastlegenes virksomhet.  
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Data 

 

Undersøkelsen benytter data fra tre årganger av Statistisk Sentralbyrå Levekårsundersøkelse: 2008, 2012 

og 2015. Levekårsundersøkelsene er basert på intervjuer med et representativt utvalg av den del av 

Norges befolkning som ikke bor på institusjon. 

Data til undersøkelsen fra 2008 er fra Statistisk Sentralbyrå Levekårsundersøkelsen 2008 (se Wilhelmsen, 

2009, for nærmere dokumentasjon). Data til undersøkelsen fra 2012 er fra Statistisk Sentralbyrå 

Levekårsundersøkelsen 2012 (se Amdam og Vrålstad, 2014, for nærmere dokumentasjon). Data fra 2015 

er fra Statistisk Sentralbyrå Levekårsundersøkelsen 2015. Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og 

sosial kontakt er fra og med 2015 slått sammen med den europeiske helseintervjuundersøkelsen (EHIS)1.  

Svarprosentene for undersøkelsene som helhet var 67 (6465 personer) i 2008, 58 (5660 personer) i 2012 

og 59 (8164 personer) i 20152. Antall personer som har besvart spørsmål om utvikling i ventetid var 3059 

i 2008, 2960 i 2012 og 5964 i 2015. Det er dermed langt flere som svarer på dette spørsmålet i 2015 enn i 

de foregående årene. Det har både å gjøre med at antallet person som blir intervjuet er større, og at en 

større andel av de som blir intervjuet, besvarer spørsmålet om ventetid. 

Datainnsamlingen for intervjuundersøkelsen 2008 foregikk i perioden september 2008 til mars 2009. 

Data til 2012-undersøkelsen ble samlet inn i perioden august 2012 til januar 2013. Data til 2015-

undersøkelsen ble samlet inn i løpet av 2015. Den første innsamlingen ble dermed foretatt før starten av 

reformen, den andre like etter reformen startet og den tredje innsamlingen ble gjort omtrent tre år etter 

reformstart. 

For hver av respondentene i levekårsundersøkelsene har Statistisk Sentralbyrå koplet på kjennetegn ved 

respondents fastlege samt ved kommunen fastlegen praktiserer i. Kjennetegn ved legen og legens 

pasientliste, samt kjennetegn ved legens praksiskommune, er hentet fra fastlegedatabasen. 

  

                                                           
1
 Noe nærmere dokumentasjon finnes på nettsidene til Statistisk Sentralbyrå besøkt 15.11.2016: 

http://www.ssb.no/helse/statistikker/helseforhold/hvert-3-aar/2016-06-20?fane=om 
2
 I 2015 består utvalget av brutto 14 000 personer. I 2008 og i 2012 består utvalget av brutto 10 000 personer. 

Personer som er utenfor målgruppen trekkes ut av bruttoutvalget. 
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Utvikling i ventetid 2008 – 2015 
 

Med ventetid menes her tida det tar fra en pasient kontakter legekontoret til konsultasjonen finner sted. 

Informasjon om ventetid og kjennetegn ved respondenten er hentet fra levekårsundersøkelsene. 

Spørsmålet som ble stilt, er: «Hvor mange dager måtte du vente på å få time siste gang du bestilte time 

hos fastlegen eller annen allmennlege?» 

 

 

Figur 1. Utvikling i gjennomsnittlig og median ventetid 2008 - 2012 

 

Figur 1 presenterer utviklingen i ventetid. Median ventetid uttrykker hvor mange dager som går før 

minst halvparten av respondentene har fått time. Vi ser at ventetiden målt både ved gjennomsnittlig og 

ved median ventetid, er redusert i perioden fra 2008 til 2012. Median ventetid er redusert fra tre dager i 

2008 og 2012 til to dager i 2015. At gjennomsnittlig ventetid (5,3 dager i 2015) er lengre enn median 

ventetid, betyr at det er noen pasienter som venter lenge. 

 

Figur 2 viser utviklingen i ventetid avhengig av om fastlegen har ledig kapasitet eller ikke. Ledig kapasitet 

er definert med at differansen mellom fastlegens oppgitte maksimale listelengde og den faktiske 

listelengden er større enn 100 personer. Andelen fastleger med ledig kapasitet har blitt redusert over tid 
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fram til 2012. I 2012 var det 10,7 prosent av fastlegene som er koblet på levekårsundersøkelsen, som 

hadde ledig kapasitet definert på denne måten. I 2015 var tallet 13 prosent. 

 

 

Figur 2. Utvikling i gjennomsnittlig og median ventetid 2008 – 2012 avhengig av om fastlegen har ledig 

kapasitet 

 

Figur 2 viser at median ventetid har blitt redusert fra 2012 til 2015 for fastleger som ikke har ledig 

kapasitet, mens den er konstant for fastleger som har ledig kapasitet. Den gjennomsnittlige ventetiden 

er redusert for begge typer av leger. Nivået på den gjennomsnittlige ventetiden er noe høyere for 

fastleger som ikke har ledig kapasitet enn for fastleger som har ledig kapasitet. Kombinert med 

forskjellen i median ventetid, betyr det at noen få fastleger uten ledig kapasitet har lange ventetider. 
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Det blir av og til hevdet at fastleger med lange lister tilbyr sine pasienter dårlig tilgjengelighet i form av 

lang ventetid fra timebestilling til konsultasjon finner sted. Over tid har det både vært en reduksjon i 

gjennomsnittlig listelengde og andel fastleger med lange lister. Blant fastlegene som er representert i 

Levekårsundersøkelsen, har gjennomsnittlig listelengde blitt redusert fra 1305 i 2012 til 1210 i 2015. 

Andelen fastleger med mer enn 1500 pasienter ble redusert fra 25 prosent til 18 prosent i samme 

periode. Figur 3 viser gjennomsnittlig ventetid avhengig av listelengde. 

 

 

Figur 3. Sammenheng mellom gjennomsnittlig ventetid og listelengde 

 

Mens gjennomsnittlig ventetid ble kortere når listelengden økte i 2008, var det utflating for de lengste 

listene i 2012. I 2015 er gjennomsnittlig ventetid for fastleger med flere enn 2000 pasienter (4,5 prosent 

av det samlede antallet) lengre enn for fastleger med mellom 1500 og 2000 pasienter. Men fortsatt er 

det kortere ventetider hos fastlegene med de lengste listene enn hva det er hos fastlegene med de 

korteste listene. 
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Utvikling i fornøydhet 

 

I Levekårsundersøkelsene blir intervjuobjektene også spurt om hvor fornøyde de er med fastlegen. I 

undersøkelsene 2008, 2012 og 2015 har disse tre påstandene blitt presentert hver gang: 

«Legen tar meg og mine problemer på alvor.» 

«Legen gir meg ikke nok tid.» 

«Jeg blir henvist videre hvis jeg har behov for det.» 

Etter hver av påstandene skal intervjuobjektet svare enten helt enig, litt enig, verken enig eller uenig, litt 

uenig, helt uenig, eller vet ikke/vil ikke svare. 

Figur 4 viser utviklingen i prosentandelen som har svart at de er helt uenig i utsagnet «Legen gir meg ikke 

nok tid» og prosentandelene som har svart at de er helt enige i de to andre utsagnene i perioden 2008 – 

2015.  

 

 

Figur 4. Prosentandel av respondentene som er helt enige i utsagnene 1 og 2 og prosentandel av 

respondentene som er helt uenige i utsagn 3. 
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Vi ser fra figur 4 at det er en større andel som er helt enige i at legen tar ens problemer på alvor, og som 

blir henvist videre hvis det er behov for det i 2015 enn det var i 2012. Det er flere som er uenige i 

utsagnet at legen ikke gir dem nok tid i 2015 enn det var i 2012.  

 

 

Figur 5. Prosentandel av respondentene som er helt enige eller litt enige i utsagnene 1 og 2 og 

prosentandel av respondentene som er helt uenige eller litt uenige i utsagn 3. 

 

I figur 5 har vi også inkludert andelene som svarer litt enige (litt uenige i at legen ikke gir dem nok tid) i 

utsagnene. Vi ser at utviklingen over tid påvirkes i liten grad i forhold til figur 4.  

Ved hjelp av en Wilcoxon rangsumtest har vi testet om svarfordelingene er forskjellige fra 2012 i 2015. Vi 

kan ikke forkaste null-hypotesen at det ikke er noen forskjell for «Legen tar meg og mine problemer på 

alvor». Vi forkaster imidlertid null-hypotesen for «Jeg blir henvist videre hvis jeg har behov for det». Det 

tyder på at det er flere som er fornøyde med henvisningspraksis i 2015 enn det var i 2012. Det er også 

forkastning av null-hypotesen for «Legen gir meg ikke nok tid». Det tyder på at det er færre som er 

misfornøyde med tida de får hos legen i 2015 enn det var i 2012. Det er samtidig en stor andel som 

svarer «vet ikke» på dette spørsmålet i 2012.  

En tilsvarende sammenligning av fordelingene i 2008 og 2015 gir tilsvarende resultat som over.  
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Ved hjelp av lineær regresjonsanalyse3 har vi også testet om det er noen større fornøydhet i 2015 enn i 

2012 når vi kontrollerer for en rekke kjennetegn ved respondent, fastlege og kommune4. Vi finner at 

respondentene er mer enig i 2015 enn i 2012 i at «Jeg blir henvist videre hvis jeg har behov for det», og 

mer uenig i 2015 enn i 2012 i at «Legen gir meg ikke nok tid». 

  

                                                           
3
 Ordered probit modell gir omtrent samme resultater. 

4
 Vi korrigerer for  

 respondentens kjønn, alder, utdanning, egenvurdert helse 

 om fastlegen har ledig kapasitet, er spesialist i allmennmedisin, er i gruppepraksis, er fastlønnet 

 om det er mange fastleger med åpne lister i kommunen samt kommunens sentralitet 



12 
 

Avsluttende merknader 

 

Med data fra Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelser har vi undersøkt utvikling i tilgjengelighet til 

og tilfredshet med fastlegen i perioden 2008 – 2015. Vi er spesielt interessert i å sammenligne de valgt 

indikatorene i perioden før samhandlingsreformen med perioden etter at samhandlingsreformen ble satt 

i gang. Beskrivelsene viser at både median ventetid og gjennomsnittlig ventetid fra timebestilling til 

konsultasjon har blitt redusert i 2015 sammenlignet med 2012 og 2008. Respondentene er også mer 

fornøyde med fastlegens henvisningspraksis og det å få nok tid med fastlegen i 2015 sammenlignet med 

2012. Dette gjelder også når vi korrigerer for kjennetegn ved respondent, fastlege og fastlegens 

praksiskommune.   

Som nevnt innledningsvis presenterer ikke notatet noen årsaksanalyse i streng forstand. Det er en 

sammenligning av tilgjengelighet og fornøydhet med fastlegen før og etter at samhandlingsreformen ble 

iverksatt. Slike beskrivelser av tidstrender i et representativt utvalg av befolkningen gir nyttig kunnskap 

om utviklingen i befolkningens oppfatning av tilgjengelighet og kvalitet i fastlegeordningen. 

Samhandlingsreformen retter mye oppmerksomhet mot de eldre og pasienter med kroniske sykdommer. 

Denne oppmerksomheten ser ikke ut til å ha gått på bekostning av tilgjengelighet og tilfredshet med 

fastlegene i den generelle befolkning. Dette er i overensstemmelse med Iversen, Øien og Schou (2016) 

som finner lite endring i fastlegenes tilbud til pasienter med kroniske sykdommer etter at 

samhandlingsreformen ble iverksatt.  
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