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 SAMMENDRAG 

 Formålet med prosjektet  

 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvorvidt Tana kommunes har forsvarlige 

legetjenester, herunder om kommunen har organisert legetjenesten i tråd med forskrift, om det 

er etablert tilfredsstillende rutiner for rekruttering og tilsetting i legetjenesten, samt om det er 

etablert et betryggende system for internkontroll i legetjenesten. På bakgrunn av dette vil 

kommunen få belyst ulike sider ved egen praksis, og bli presentert for områder hvor det er 

muligheter for forbedringer.  

 

 Revisors vurderinger og konklusjoner 

Revisjonens undersøkelse viser at Tana kommune ikke fullt ut har forsvarlige legetjenester. 

Bakgrunnen for revisjonens konklusjon er som følger: 

 

I hvilken grad er legetjenesten organisert i tråd med krav i lov, forskrift og avtaleverk? 

 

Legetjenesten i Tana kommune er ikke fullt ut organisert i tråd med krav i lov, forskrift og 

avtaleverk. Bakgrunnen for revisjonens delkonklusjon er som følger: 

 

- Ventetiden for konsultasjon hos lege er lengre enn ventetidsbestemmelsen som 

framgår av fastlegeforskriften.  

- Det er ikke er etablert systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og 

synspunkter.  

- Kommunen har ikke inngått individuelle fastlegeavtaler, med det omfang og innhold 

som forskriften stiller krav om, med legene som inngår i kommunens fastlegeordning. 

- Det er ikke avholdt møte i samarbeidsutvalget siden 2016.  

- Det er ikke utarbeidet en plan for legetjenesten. 

 

 

I hvilken grad er det etablert et betryggende system for internkontroll i legetjenesten? 

 

Tana kommune har ikke etablert et betryggende system for internkontroll i legetjenesten. 

Bakgrunnen for revisjonens delkonklusjon er som følger: 

 

- Det er ikke etablert et formalisert, overordnet og helhetlig system for internkontroll i 

legetjenesten. 

- Det er ikke utarbeidet skriftlige beskrivelser av legetjenestens hovedoppgaver og mål.  

- Det er ikke fullt ut utarbeidet skriftlige beskrivelser av hvordan ansvar, oppgaver og 

myndighet er fordelt innen legetjenesten. 

- Det er ikke gjennomført risikovurderinger knyttet til legetjenesten. 
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I hvilken grad er det etablert tilfredsstillende rutiner for rekruttering og tilsetting i 

legetjenesten? 

 

Tana kommune har i all hovedsak etablert tilfredsstillende rutiner for rekruttering og tilsetting 

i legetjenesten.  

 

 Anbefalinger 

 

Med bakgrunn i hovedfunnene som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale at 

Tana kommune gjør følgende: 

 

• Iverksetter tiltak for å sikre at ventetiden for konsultasjon hos lege er i samsvar med 

ventetidsbestemmelsen som framgår av fastlegeforskriften.  

 

• Etablerer systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter. 

 

• Inngår individuelle fastlegeavtaler, med det omfang og innhold som forskriften stiller 

krav om, med legene som inngår i kommunens fastlegeordning. 

 

• Sørger for at det avholdes møter i samarbeidsutvalget minimum en gang i halvåret. 

 

• Utarbeider en plan for legetjenesten. 

 

• Etablerer et formalisert, overordnet og helhetlig system for internkontroll i 

legetjenesten. 

 

• Utarbeider skriftlige beskrivelser av legetjenestens hovedoppgaver og mål. 

 

• Utarbeider skriftlige beskrivelser av hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt 

innen legetjenesten. 

 

• Gjennomfører risikovurderinger knyttet til legetjenesten. 
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 INNLEDNING 

 Prosjektets bakgrunn og formål 

1.1.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020, vedtatt av 

kommunestyret i Tana den 15. desember 2016 (sak 78/2016). Det framgår av planen at det 

skal utføres en forvaltningsrevisjon av kommunens legetjeneste. 

 

1.1.2 Formål 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvorvidt Tana kommunes har forsvarlige 

legetjenester, herunder om kommunen har organisert legetjenesten i tråd med forskrift, om det 

er etablert tilfredsstillende rutiner for rekruttering og tilsetting i legetjenesten, samt om det er 

etablert et betryggende system for internkontroll i legetjenesten. På bakgrunn av dette vil 

kommunen få belyst ulike sider ved egen praksis, og bli presentert for områder hvor det er 

muligheter for forbedringer.  

 

 Problemstillinger  

Undersøkelsen er gjennomført med bakgrunn i én hovedproblemstilling, vedtatt av 

kontrollutvalget i Tana kommune den 9. januar 2017 (sak 4/17). 

 

Hovedproblemstillingen i undersøkelsen har vært som følger: 

 

Har Tana kommune forsvarlige legetjenester? 
 

For å kunne besvare hovedproblemstillingen har revisjonen i tillegg utarbeidet tre 

underproblemstillinger. Underproblemstillingene har vært som følger: 

 

1. Er legetjenesten organisert i tråd med krav i forskrift? 

 

2. Er det etablert et betryggende system for internkontroll i legetjenesten? 

 

3. Er det etablert tilfredsstillende rutiner for rekruttering og tilsetting i 

legetjenesten? 

 

 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte 

forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot 

faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de 

konklusjoner som trekkes.  
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1.3.1 Kilder til kriterier 

 

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder: 

 

• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september 1992 nr. 

107 

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 

av 24. juni 2011 nr. 30 

• Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) av 2. juli 

1999 nr. 63 

• Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten av 20. desember 2002 nr. 

1731 

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten av 28. oktober 

2016 nr. 1250 

• KS: Hovedavtalen 01.01.2016 - 31.12.2017 

• KS: Hovedtariffavtalen 01.05.2016 – 30.04.2018 

• ASA 4310 – Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om 

allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene 

• KS: Kommunenes personalhåndbok 

 

1.3.2 Utledning av kriterier 

  

Nedenfor gjengis revisjonskriteriene som ligger til grunn for vår vurdering av kommunens 

virksomhet. Utledningen av revisjonskriteriene følger som vedlegg til rapporten.1 

 
 

Internkontroll 

 

• Kommunen har plikt til å etablere et internkontrollsystem for helse- og 

omsorgstjenestene, med omfang og innhold som er i samsvar med krav fastsatt i 

forskrift. 

 

• Kommunen skal beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for 

hvordan forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart 

framgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt. 

 

• Det skal foreligge oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt 

eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav. 

 

• Internkontrollen skal dokumenteres, og dokumentasjonen skal til enhver tid være 

oppdatert og tilgjengelig. 

 

• Virksomheten skal være gjenstand for kontinuerlig forbedringsarbeid. 

 

 

  

                                                 
1 Se vedlegg 2 til rapporten. 
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Organisering av legetjenesten 

 

Kommunens ansvar 

 

• Kommunen skal organisere fastlegeordningen og sørge for at personer som ønsker det 

får tilbud om plass på fastleges liste. 

 

• Kommunen må sørge for at et tilstrekkelig antall fastleger deltar i fastlegeordningen. 

 

• Innbyggere i kommunen skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og 

normalt innen fem arbeidsdager. 

 

• Kommunen skal legge til rette for samarbeid mellom kommunen og fastlegene. 

 

• Kommunen skal legge til rette for samarbeid mellom fastlegene og andre tjenesteytere. 

 

• Kommunen skal legge til rette for samarbeid mellom fastlegene og 

spesialisthelsetjenesten. 

 

• Kommunen skal sørge for samarbeid med pasienter og brukergrupper. 

 

• Kommunen skal inngå individuell fastlegeavtale med hver enkelt lege som deltar i 

ordningen. 

 

• Fastlegeavtalen skal som et minimum regulere åpningstid, listetak og lokalisering. 

 

• Kommunen skal ta initiativ til at det opprettes et allmennlegeutvalg. 

 

• Kommunen skal ta initiativ til at det opprettes et samarbeidsutvalg. 

 

• Allmennlegeutvalget og samarbeidsutvalget skal ha møte minst halvårlig og for øvrig 

etter behov. 

 

• Kommunen skal stille møtelokaler til disposisjon til allmennlege- og 

samarbeidsutvalgenes møter. 

 

• Kommunen skal utarbeide en plan for legetjenesten i kommunen. 

 

 

Fastlegens ansvar 

 

• Fastlegen har plikt til deltakelse i legevakt. 

 

• Innbyggere i kommunen skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og 

normalt innen fem arbeidsdager. 

 

• Systemet for mottak av telefonhenvendelser skal innrettes slik at 80 % av alle 

henvendelser normalt kan besvares innen to minutter. 
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• Fastlegen skal kunne motta timebestilling elektronisk. 

 

• Fastlegen skal sørge for fraværsdekning i forbindelse med ordinært fravær. 

 

• Fastlegen skal gi tilbud om hjemmebesøk til sine egne listeinnbyggere. 

 

• Fastlegen skal benytte tolk ved behov. 

 

• Fastlegen skal ikke ha flere enn 2500 personer på sin liste. 

 

• Samisktalende skal prioriteres på listene til samisktalende fastleger som har sin praksis 

i forvaltningsområdet for samisk språk. 

 

 

Rekruttering og tilsetting 

 

• Kommunen plikter å skaffe vikar eller iverksette andre nødvendige tiltak ved 

legemangel. 

 

• Kommunen skal søke om nye avtalehjemler når det er nødvendig. 

 

• Før kommunen søker om ny fastlegehjemmel skal saken forelegges 

samarbeidsutvalget til uttalelse. 

 

• Kommunen skal kunngjøre ny eller ledig avtalehjemmel i Tidsskrift for den norske 

legeforening og/eller i landsdekkende avis o.l. med minst 3 ukers søknadsfrist. 

 

• Kommunen skal informere berørte tillitsvalgte om ledige stillinger. 

 

• Offentlige stillinger skal kunngjøres på en slik måte at det blir allment kjent at 

stillingen er ledig. 

 

• Tilsetting skal skje skriftlig. 
 

 Metode 

1.4.1 Datainnsamling 

Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som 

kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen 

har vært intervju, dokumentanalyse samt bruk av statistikk. 

 

En nærmere redegjørelse for metode, framgangsmåte og kvalitetssikring framgår av 

rapportens vedlegg 1. 
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1.4.2 Avgrensing 

Av praktiske og ressursmessige årsaker har det vært nødvendig å foreta en avgrensning av 

undersøkelsen. Undersøkelsen omhandler kommunens legetjeneste. Selv om Tana kommune 

har et samarbeid med Nesseby kommune om legetjenester, har undersøkelsen så langt det har 

latt seg gjøre vært avgrenset til forhold som kun gjelder Tana kommune.  

  

Når det gjelder kravet om forsvarlige tjenester, har revisjonen ikke sett på kravet om 

forsvarlig utøving av yrket, men snarere hva kommunen gjør for å ivareta sine plikter til å 

sikre forsvarlige legetjenester. Undersøkelsen tar for seg kommunens legetjeneste på et 

systemnivå. 

 

Tidsmessig har undersøkelsen i all hovedsak vært avgrenset til 2017.  

 

I forbindelse med datainnsamlingen og gjennomføringen av intervju, har revisjonen av 

praktiske og metodiske årsaker avgrenset undersøkelsen til relevante ansatte i kommunen på 

undersøkelsestidspunktet. 

  

Undersøkelsen har ikke tatt for seg rent medisinskfaglige spørsmål (eksempelvis 

medikamenthåndtering). 

 

1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet  

Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de 

data som er samlet inn.  Dataens gyldighet er sikret ved at revisjonen har innhentet eller 

etterspurt den informasjonen og dokumentasjonen som sier noe om kommunens praksis i 

forhold til undersøkelsens problemstillinger.  

 

Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dataens 

pålitelighet er sikret ved at fakta i rapporten er verifisert av informantene. Bruk av flere 

metoder for datainnsamling, samt revisjonens interne rutiner for kvalitetssikring bidrar også 

til å sikre at innsamlet data er pålitelig. 
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 BAKGRUNNSOPPLYSNINGER 

Legetjenesten i Tana kommune 

 

Legetjenesten i Tana kommune er organisert som en virksomhet under avdeling for 

helsetjenester. Kommunalsjef for helse og omsorg er konstituert som virksomhetsleder for 

legetjenesten (per november 2017). Stillingen som virksomhetsleder for legetjenesten har blitt 

lyst ut, og ifølge kommunalsjefen er kommunen i gang med ansettelsesprosessen. 

 

Fastlegene er ansatte i Tana kommune. I dette ligger det at legene lønnes av kommunen, og at 

det er kommunen som står ansvarlig for legenes driftsutgifter.  

 

Tana samarbeider med nabokommunen Nesseby om legetjenester til kommunenes 

innbyggere. Kommuneoverlegen har ansvaret for at legetjenestene i begge kommunene gis i 

henhold til lov og forskrift.  

 

Alle kommunens leger har kontor ved Tana legesenter. I tillegg til kommunens fastleger er det 

også helsestasjonslege, hjelpepleier, legevikar samt helsesekretærer ved legesenteret. 

Legesenteret har ansvaret for legevakt med øyeblikkelig hjelp. Alle legene ved legesenteret 

deltar i legevaktordningen.2 I følge kommunalsjef for helse og omsorg deltar også de fleste 

vikarlegene og én turnuslege i vaktordningen.3 

 

 

Legesituasjonen i Tana kommune 2015-2017 

 

Revisjonen har fått opplyst at det i perioden 2015-2016 var utfordrende å rekruttere leger til 

Tana kommune. Flere legestillinger var vakante som følge av permisjoner (relatert til 

kompetanseheving, Nord-Norge-permisjon og spesialisering) samt naturlig avgang. I følge 

rådmannen var ikke kommunen i stand til å fylle ledige stillinger, til tross for gjentatte 

utlysninger. Rådmannen har overfor revisjonen påpekt at det ikke var noe unormalt med 

antallet leger som sluttet i denne perioden, men at den vanskelige situasjonen oppstod på 

grunn av at tilgangen til nye leger var svært dårlig.  Det blir også vist til at kommunen i 

enkelttilfeller hadde søkere, noen av disse med lokal tilknytning, som av ulike årsaker ikke 

takket ja til stillingen.  

 

I 2017 var samtlige av Tana kommunes legestillinger besatt. Høsten 2017 økte kommunen 

antall legestillinger fra fem til seks. Ved utlysning av legestilling høsten 2017 fikk kommunen 

seks søkere. Ny fastlege tiltrer stillingen 1. februar 2018. 

 

En av kommunens fastleger har vært konstituert som kommuneoverlege i perioden 2016-

2017. Ny kommuneoverlege er tilsatt, og vedkommende tiltrer sin stilling i januar 2018.  

                                                 
2 En av legene har midlertidig fritak fra ordningen grunnet ammefri. 
3 Tana og Nesseby har vanligvis to turnusleger som begge deltar i vaktordningen. På undersøkelsestidspunktet 

var det imidlertid kun én turnuslege som deltok i ordningen. Den andre turnusstillingen var besatt med 

turnuslegevikar som ikke kan delta i vaktordningen. Turnuslegen som var tildelt Tana for perioden september 

2017 – februar 2018 trakk seg kort tid før tiltredelse, og kommunen klarte ikke å rekruttere ny turnuslege (jf. 

epost fra rådmannen av 22. januar 2018). 
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 HAR TANA KOMMUNE FORSVARLIGE 
LEGETJENESTER? 

 I hvilken grad er legetjenesten organisert i tråd med krav i lov, 
forskrift og avtaleverk?  

3.1.1 Revisjonskriterier 

Kommunens ansvar 

 

• Kommunen må sørge for at et tilstrekkelig antall fastleger deltar i fastlegeordningen. 

 

• Innbyggere i kommunen skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og 

normalt innen fem arbeidsdager. 

 

• Kommunen skal legge til rette for samarbeid mellom kommunen og fastlegene. 

 

• Kommunen skal legge til rette for samarbeid mellom fastlegene og andre tjenesteytere. 

 

• Kommunen skal legge til rette for samarbeid mellom fastlegene og 

spesialisthelsetjenesten. 

 

• Kommunen skal sørge for samarbeid med pasienter og brukergrupper. 

 

• Kommunen skal inngå individuell fastlegeavtale med hver enkelt lege som deltar i 

ordningen. 

 

• Fastlegeavtalen skal som et minimum regulere åpningstid, listetak og lokalisering. 

 

• Kommunen skal ta initiativ til at det opprettes et allmennlegeutvalg. 

 

• Kommunen skal ta initiativ til at det opprettes et samarbeidsutvalg. 

 

• Allmennlegeutvalget og samarbeidsutvalget skal ha møte minst halvårlig og for øvrig 

etter behov. 

 

• Kommunen skal stille møtelokaler til disposisjon til allmennlege- og 

samarbeidsutvalgenes møter. 

 

• Kommunen skal utarbeide en plan for legetjenesten i kommunen. 

 

 

Fastlegens ansvar 

 

• Fastlegen har plikt til deltakelse i legevakt. 
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• Innbyggere i kommunen skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og 

normalt innen fem arbeidsdager. 

 

• Systemet for mottak av telefonhenvendelser skal innrettes slik at 80 % av alle 

henvendelser normalt kan besvares innen to minutter. 

 

• Fastlegen skal kunne motta timebestilling elektronisk. 

 

• Fastlegen skal sørge for fraværsdekning i forbindelse med ordinært fravær. 

 

• Fastlegen skal gi tilbud om hjemmebesøk til sine egne listeinnbyggere. 

 

• Fastlegen skal benytte tolk ved behov. 

 

• Fastlegen skal ikke ha flere enn 2500 personer på sin liste. 

 

• Samisktalende skal prioriteres på listene til samisktalende fastleger som har sin praksis 

i forvaltningsområdet for samisk språk. 

 

3.1.2 Data 

Av kommunens hjemmeside framgår det at «alle har rett til å være knyttet til en navngitt, 

allmennpraktiserende lege». Videre framgår det at man står fritt til å velge hvilken lege man 

ønsker som fastlege, forutsatt at legen har ledig kapasitet og at vedkommende deltar i 

kommunens fastlegeordning.4 Tana kommune har tre mannlige og én kvinnelig fastlege. 

Fastlegene har en total listekapasitet på 2950 plasser (700-750 pasienter per liste). Per 

november 20175 er det 255 ledige plasser, fordelt på de fire fastlegene. Ingen av fastlegene 

har pasienter på venteliste. Fordelingen framgår av tabell 1 under.  

 

 
Tabell 1: Listeplasser og venteliste hos fastlege i Tana kommune6 

 Listekapasitet Ledige plasser Antall på venteliste 

Mannlig lege 700 29 0 

Mannlig lege 750 11 0 

Mannlig lege 750 151 0 

Kvinnelig lege 750 64 0 

 

  

 

  

                                                 
4 Innbyggere kan også fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da med en høyere egenandel. 
5 Tall per 14. november 2017. 
6 Kilde: http://www.helsenorge.no  

http://www.helsenorge.no/
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Figur 2 nedenfor viser utviklingen i legedekning over en tiårsperiode.  

 
Figur 1: Legeårsverk per 10 000 innbyggere7 

 

 

 
 

 

Vi ser at det har vært forholdsvis store variasjoner i legedekningen i Tana kommune i 

perioden. Samlet sett har det vært en nedgang i legeårsverk per 10 000 innbyggere på 4,2 

prosentpoeng, fra henholdsvis 21,4 i 2007 til 17,1 i 2016. For sammenligningskommunene for 

øvrig har legedekningen vært relativt stabil i samme periode, dog med en liten økning. I 2016 

er legedekningen per 10 000 innbyggere i Tana kommune høyere enn gjennomsnittet for 

henholdsvis kommunegruppe 3, Finnmark, landet u/Oslo og landet. 

 

I intervju har revisjonen fått opplyst at det legges til rette for samarbeid mellom kommunen 

og fastlegene gjennom faste møtepunkter. Det avholdes eksempelvis faste møter mellom 

legene og Frisklivssentralen en gang i halvåret, og mellom legene og NAV hver fjerde måned. 

Videre deltar legene i ansvarsgruppemøter, dialogmøter med NAV, møter med 

hjemmetjenesten, møter med sykestua, ukentlige møter med kommunens hjelpetjenester, samt 

ukentlige møter med rus- og psykiatritjenesten.  

 

Kommuneoverlegen har ukentlige møter med kommunalsjef for helse og omsorg, og deltar 

også i møter i rådmannens ledergruppe ved behov. Kommunalsjefen deltar for øvrig på mange 

av personalmøtene i legetjenesten, særlig der større problemstillinger/tema skal drøftes.  

 

I intervju har revisjonen fått opplyst at det legges til rette for samarbeid mellom fastlegene og 

spesialisthelsetjenesten ved blant annet å avholde ukentlige møter med Distriktpsykiatrisk 

senter (DPS) i Tana.8 Kommuneoverlegen har i intervju også vist til at han selv og de øvrige 

legene i kommunen har hospitert på sykehus. Formålet med dette har vært å øke kompetanse, 

men også å bedre kommunikasjon og samarbeid med sykehus og andre leger.  

 

I intervju nevnes også det lokale faglige samarbeidsorganet for Øst-Finnmark. Dette er et 

partssammensatt, lokalt, rådgivende organ mellom kommunene og Kirkenes sykehus. 

                                                 
7 Kilde: Statistisk sentralbyrå/KOSTRA 
8 Distriktpsykiatrisk senter Øst-Finnmark består av enheter innen barne-, ungdoms- og voksenpsykiatri. Senteret 

dekker kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Nesseby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø.  
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Kommunalsjef for helse og omsorg har representert Tana kommune i utvalget, på vegne av 

kommuneoverlegen.  

 

I intervju har revisjonen fått opplyst at det ikke er etablert en formell arena for samarbeid med 

pasienter og brukergrupper. Kommunalsjef for helse og omsorg viste i intervju til at man er i 

gang med å utrede muligheten for brukerutvalg i kommunen. Saken skal til politisk 

behandling i løpet av våren 2018.  

 

I følge kommunalsjef for helse og omsorg har Tana kommune kun inngått fastlegeavtale med 

én lege. Denne avtalen er inngått i 2005, og forlenges automatisk for ett år av gangen 

«..dersom ingen av partene sier den opp til opphør eller revisjon med minst 3 måneders 

varsel».9 Vedkommende lege deltar for øvrig ikke i fastlegeordningen lengre. Revisjonen har 

fått oversendt en sladdet utgave av fastlegeavtalen. Avtalen inneholder følgende punkter;  

 

1. Rammeavtalens rettslige forankring, virkeområde og varighet 

2. Partsforhold og organisering 

3. Lønn 

4. Vakt 

5. Øvrige vilkår 

 

Fastlegeavtalen inneholder ikke informasjon om åpningstid eller lokalisering, men regulerer 

listetak. I følge avtalen har kommuneoverlegen et listetak på 540, og de øvrige 

kommunelegene et listetak på 880.  

 

Kommunalsjef for helse og omsorg har forklart at alle legene er kommunalt ansatte, og at 

arbeidsgiver ikke har sett behov for å inngå individuelle fastlegeavtaler med hver av disse. 

Videre har hun forklart at vilkårene som tidligere ble avtalt i fastlegeavtaler, nå blir nedfelte i 

den enkelte arbeidsavtale, sentrale særavtaler eller i lokale vedtak.  

 

I intervju har revisjonen fått opplyst at det rent formelt ikke er opprettet et allmennlegeutvalg. 

Imidlertid eksisterer dette i praksis. Alle legene i kommunen arbeider ved samme legekontor, 

og det avholdes faste møter to ganger i uka der alle legene deltar. Her drøftes 

problemstillinger og eventuelle utfordringer fortløpende. 

 

I intervju har revisjonen fått opplyst at det er etablert et samarbeidsutvalg i kommunen, men 

at det ikke har vært avholdt møter i utvalget siden 2016. Kommunalsjef for helse og omsorg 

har forklart at det i utgangspunktet er kommuneoverlegen som er saksbehandler for 

samarbeidsutvalget, men at man grunnet konstituert kommuneoverleges pressede situasjon 

har valgt å nedprioritere samarbeidsutvalget inntil ny kommuneoverlege er på plass i 2018. 

Det blir i intervju vist til at Tana kommune samarbeider med Nesseby kommune vedrørende 

legetjenester, og at det derfor er viktig at man får samarbeidsutvalget i gang igjen. 

 

Kommunen har stilt møtelokaler til disposisjon, og samarbeidsutvalgets møter har vært 

avholdt på rådhuset. 

 

I følge kommunalsjef for helse og omsorg har kommunen ikke utarbeidet en plan for 

legetjenesten i kommunen. 

 

                                                 
9 Jf. oversendt kopi av fastlegeavtalen.  
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Alle fastlegene i Tana kommune deltar i kommunens legevaktordning. Kommunalsjef for 

helse og omsorg har forklart at de fleste vikarlegene samt en turnuslege også deltar i 

vaktordningen. Én av legene har midlertidig fritak for deltakelse i vaktordningen grunnet 

uttak av foreldrepermisjon og ammefri.  

 

I intervju har revisjonen fått opplyst at innbyggerne i kommunen i all hovedsak får tilbud om 

konsultasjon hos lege innen én uke. Imidlertid kan pasienter måtte vente opptil 5-6 uker 

dersom pasienten utelukkende vil til sin fastlege. Fastlegene har imidlertid øyeblikkelig hjelp-

timer der det kan settes opp pasienter på dagen. En av fastlegene for tiden er konstituert som 

kommuneoverlege, og ventetiden er følgelig lengst for pasienter som ønsker konsultasjon hos 

denne legen.  

 

Pasienter kan bestille time hos fastlege ved Tana legesenter på flere måter; enten ved å ringe 

sentralbordet, sende sms eller bestille time via legesenterets nettside. På nettsiden kan man 

også avbestille time og fornye resepter. Ledende helsesekretær ved Tana legesenter har 

forklart at legesenteret har to sentralbord som er betjent i legesenterets åpningstid. Utenom 

åpningstiden betjenes legevakttelefonen (116117) av Finnmarkssykehuset/legevaktsentralen.   

 

Revisjonen har fått opplyst at fastlegene i all hovedsak er i stand til å sørge for 

fraværsdekning ved ordinært fravær. Konstituert kommuneoverlege har i intervju forklart at 

legene i Tana og Nesseby dekker opp for hverandre ved fravær, og at dette fungerer bra. De 

har også unntaksvis benyttet vikarer. I disse tilfellene har det primært vært vikarleger som har 

arbeidet i kommunen tidligere, slik at de er kjent med legesenterets rutiner og prosedyrer. 

Erfaringen ved bruk av leger fra vikarbyrå har vært dårlig, slik at dette er noe de forsøker å 

unngå.  

 

Fastlegene i Tana gir tilbud om hjemmebesøk til sine listeinnbyggere. Tilbudet er 

behovsbasert. Konstituert kommuneoverlege har i intervju pekt på de lange avstandene i 

kommunen som en utfordring i denne sammenhengen.  

 

Ved behov er det mulig for legene å benytte tolk. Dersom det er snakk om arabisktalende 

pasienter, benyttes telefontolk. I følge kommuneoverlegen fungerer dette forholdsvis greit, 

men det er krevende å benytte telefontolk. Videre har revisjonen fått opplyst at kommunen har 

samiske og russiske helsesekretærer samt finsktalende sykepleiere som kan benyttes som tolk 

ved behov. Det er ingen samisktalende fastleger i kommunen per desember 2017. 

 

3.1.3 Vurdering 

Kommunen må sørge for at et tilstrekkelig antall fastleger deltar i fastlegeordningen. Dette 

innebærer at kommunen må sikre at kapasiteten i fastlegeordningen er stor nok til at 

mulighetene for å bytte fastlege er tilstede. Det må også være kapasitet nok til å sikre 

muligheten for en ny vurdering av helsetilstand hos en annen lege enn sin fastlege. 

Revisjonens undersøkelse viser at Tana kommune har tilstrekkelig antall fastleger deltakende 

i sin fastlegeordning, i tråd med fastlegeforskriften § 4, pasient- og brukerrettighetsloven § 2-

1c og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen §§ 2, 6 og 7. 

 

Innbyggere i kommunen skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen 

fem arbeidsdager. Revisjonens undersøkelse viser at innbyggere i Tana kommune må vente 3-

6 uker for konsultasjon hos sin fastlege. Ventetiden er imidlertid én uke for konsultasjon hos 

vikar- eller turnuslege. Dette er lengre enn ventetidsbestemmelsen som framgår av 
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fastlegeforskriften § 21. Fastlegen har plikt til å prioritere sine listeinnbyggere ut fra en 

konkret medisinsk vurdering av haste- og alvorlighetsgrad. I dette ligger det naturligvis at 

mange konsultasjoner kan utsettes lenger enn fem dager uten at dette er til fare for pasientens 

liv eller helse. Imidlertid må ventetid for konsultasjon sees i sammenheng med kapasiteten i 

kommunens fastlegeordning, og ansvaret for fastlegeordningen ligger hos kommunen.  

 

Kommunen skal legge til rette for samarbeid mellom kommunen og fastlegene, mellom 

fastlegene og andre tjenesteytere, og mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten. 

Revisjonen vurderer det slik at kommunen legger til rette for samarbeid, i tråd med 

fastlegeforskriften § 8. 

 

Kommunen skal videre sørge for samarbeid med og innhenting av erfaringer og synspunkter 

fra pasienter og brukergrupper. Revisjonens undersøkelse viser at det ikke er etablert systemer 

for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter. I den grad dette skjer, er 

det ikke satt i system eller formalisert. Revisjonen vurderer dette som brudd på helse- og 

omsorgstjenesteloven § 4 e.  

 

Kommunen skal inngå individuell fastlegeavtale med hver enkelt lege som deltar i ordningen. 

Revisjonens undersøkelse viser at Tana kommune kun har inngått èn individuell 

fastlegeavtale. Vedkommende deltar imidlertid ikke i fastlegeordningen lengre. Dette er et 

klart brudd på fastlegeforskriften § 30. Fastlegene i Tana kommune er kommunalt ansatte. I 

veileder og kommentarutgave til fastlegeforskriften har departementet understreket at kravet 

om individuelle fastlegeavtaler gjelder uavhengig av om fastlegen er fast ansatt eller 

selvstendig næringsdrivende.10 

 

Fastlegeavtalen skal som et minimum regulere åpningstid, listetak og lokalisering. 

Revisjonens undersøkelse viser at den eneste fastlegeavtalen som er inngått mellom Tana 

kommune og en av kommunens tidligere fastleger ikke inneholder bestemmelser om 

åpningstid eller lokalisering. Dette er brudd på fastlegeforskriften § 30 andre ledd. Revisjonen 

vil i denne sammenhengen påpeke at avtalt åpningstid vil være av avgjørende karakter for 

fastlegens plikter om blant annet tilgjengelighet for listeinnbyggere og i øyeblikkelig hjelp-

situasjoner, jf. fastlegeforskriften §§ 21 og 22. Det er derfor viktig at fastlegeavtalen regulerer 

åpningstid. 

 

Den inngåtte fastlegeavtalen inneholder en fordeling av listetak mellom kommunelege og 

kommuneoverlege. Imidlertid finner revisjonen grunn til å bemerke at listetaket som framgår 

av den oversendte avtalen fra 2005 ikke er i samsvar med de listetak kommunen opererer med 

i 2017. Dette er brudd på fastlegeforskriften § 30 andre ledd.  

 

Kommunen skal ta initiativ til at det opprettes et allmennlegeutvalg. Revisjonens 

undersøkelse viser at det ikke er opprettet et formelt allmennlegeutvalg. Imidlertid eksisterer 

dette i praksis. Kommunens leger arbeider ved samme legesenter, og har felles ukentlige 

møter. Revisjonen vurderer det slik at praksisen oppfyller kravet som framgår av pkt. 4.1 i 

ASA 4310. Revisjonen vil imidlertid bemerke at det framgår av Den norske legeforenings 

kommentarer til ASA 4310 at «det vil som regel ikke være naturlig at kommuneoverlegen 

deltar i utvalget, særlig ikke dersom kommuneoverlegen innehar en administrativ stilling». 

Videre heter det at «dersom kommuneoverlegen også driver praksis kan det være 

hensiktsmessig at vedkommende deltar, men fratrer i forbindelse med behandling av bestemte 

                                                 
10 Fastlegeordningen – Veileder og kommentarutgave (2013), s. 39. 
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saker som berører fastlegenes forhold til kommunen.» Legeforeningen legger til at slike 

forhold bør diskuteres og reguleres i skrevne retningslinjer for utvalgets arbeid.  

 

Kommunen skal ta initiativ til at det opprettes et samarbeidsutvalg. Revisjonens undersøkelse 

viser at det er opprettet et samarbeidsutvalg i kommunen. Dette er i tråd med pkt. 4.2 i ASA 

4310. I henhold til rammeavtalen skal utvalget ha møte minimum en gang i halvåret og for 

øvrig ved behov. Revisjonens undersøkelse viser at samarbeidsutvalget ikke har hatt møte 

siden 2016. Dette er brudd på rammeavtalens pkt. 4.2.2. I intervju ble det vist til at det er 

kommuneoverlegen som er saksbehandler for samarbeidsutvalget. Revisjonen vil i den 

sammenhengen bemerke at det i henhold til ASA 4310 er allmennlegeutvalget som skal 

forberede og fremme sakene som skal behandles av samarbeidsutvalget. I rammeavtalens pkt. 

4.1.3 er det presisert at kommuneoverlegen ikke kan velges til samarbeidsutvalget. 

Kommuneoverlegen vil ha ansvaret for å følge opp de tilrådninger som samarbeidsutvalget 

gir.  

 

Kommunen skal stille møtelokaler til disposisjon til allmennlege- og samarbeidsutvalgenes 

møter. Revisjonens undersøkelse viser at kommunen gjør det, i tråd med pkt. 4.1.2 og 4.1.3 i 

ASA 4310. 

 

Kommunen skal utarbeide en plan for legetjenesten i kommunen. Revisjonens undersøkelse 

viser at kommunen ikke har utarbeidet en plan for legetjenesten. Dette er brudd på pkt. 6.2 i 

rammeavtalen. 

 

 

Fastlegens ansvar 

 

Fastlegen har plikt til deltakelse i legevakt. Revisjonens undersøkelse viser at alle legene i 

kommunen deltar i legevaktordningen, i tråd med fastlegeforskriften § 13.  

 

Systemet for mottak av telefonhenvendelser skal innrettes slik at 80 % av alle henvendelser 

normalt kan besvares innen to minutter. Revisjonens undersøkelse viser at kommunen søker å 

sikre dette gjennom å ha opprettet to sentralbord ved legesenteret som er betjent i 

legesenterets åpningstid. Revisjonen har ingen merknader til dette. 

 

Fastlegen skal kunne motta timebestilling elektronisk. Med elektronisk menes det for 

eksempel e-post, sms og forsendelser via nettportaler. Revisjonens undersøkelse viser at 

innbyggere kan bestille time hos fastlege ved Tana legesenter på flere måter; enten ved å ringe 

sentralbordet, sende sms eller bestille time via legesenterets nettside. På nettsiden kan man 

også avbestille time og fornye resepter. Revisjonen vurderer det slik at dette er i tråd med 

fastlegeforskriften § 21 fjerde ledd. Revisjonen vil for øvrig legge til at de samme krav til 

ventetid for time gjelder uavhengig av hvordan forespørselen mottas.   

 

Fastlegen skal sørge for fraværsdekning i forbindelse med ordinært fravær. Revisjonens 

undersøkelse viser at fastlegene i Tana kommune i all hovedsak er i stand til å sørge for 

fraværsdekning ved å dekke opp for hverandre. Dersom dette ikke er mulig, har kommunen 

tilgang på faste vikarleger som har god kjennskap til kommunen. Revisjonen vurderer det slik 

at dette er i tråd med fastlegeforskriften § 21 femte ledd. 

 

Fastlegen skal gi tilbud om hjemmebesøk til sine egne listeinnbyggere. Revisjonens 

undersøkelse viser at fastlegene i Tana kommune gir tilbud om hjemmebesøk dersom det ut 
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fra en medisinsk vurdering anses som nødvendig. I intervju blir det vist til at det er 

utfordrende med lange reiseavstander i kommunen. I forskriften § 23 er det presisert at 

reiseavstand til pasienten er et hensyn som fastlegen kan ta med i vurderingen av 

nødvendigheten av hjemmebesøk. I kommentarene vil bestemmelsen har Helse- og 

omsorgsdepartementet bemerket at fastlegen også må vurdere hjemmebesøk opp mot sine 

øvrige oppgaver. 

 

Fastlegen skal benytte tolk ved behov. Revisjonens undersøkelse viser at fastlegene benytter 

tolk når det er behov for det, i tråd med fastlegeforskriften § 28. 

 

Fastlegen skal ikke ha flere enn 2500 personer på sin liste. Revisjonens undersøkelse viser at 

ingen av legene som inngår i Tana kommunes fastlegeordning har flere enn 750 pasienter på 

sin liste. Dette er i tråd med bestemmelsene som framgår av fastlegeforskriften § 34. 

 

Samisktalende skal prioriteres på listene til samisktalende fastleger som har sin praksis i 

forvaltningsområdet for samisk språk. Revisjonens undersøkelse viser at det ikke er 

samisktalende fastleger i Tana kommune, og det gjøres derfor ikke en vurdering av denne 

bestemmelsen. 

 

3.1.4 Delkonklusjon 

Legetjenesten i Tana kommune er ikke fullt ut organisert i tråd med krav i lov, forskrift og 

avtaleverk. Bakgrunnen for revisjonens delkonklusjon er som følger: 

 

- Ventetiden for konsultasjon hos lege er lengre enn ventetidsbestemmelsen som 

framgår av fastlegeforskriften.  

- Det er ikke er etablert systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og 

synspunkter.  

- Kommunen har ikke inngått individuelle fastlegeavtaler, med det omfang og innhold 

som forskriften stiller krav om, med legene som inngår i kommunens fastlegeordning. 

- Det er ikke avholdt møte i samarbeidsutvalget siden 2016.  

- Det er ikke utarbeidet en plan for legetjenesten.  

 

 I hvilken grad er det etablert et betryggende system for 
internkontroll i legetjenesten? 

3.2.1 Revisjonskriterier 

• Kommunen har plikt til å etablere et internkontrollsystem for helse- og 

omsorgstjenestene, med omfang og innhold som er i samsvar med krav fastsatt i 

forskrift. 

 

• Kommunen skal beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for 

hvordan forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart 

framgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt. 

 

• Det skal foreligge oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt 

eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav. 
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• Internkontrollen skal dokumenteres, og dokumentasjonen skal til enhver tid være 

oppdatert og tilgjengelig. 

 

• Virksomheten skal være gjenstand for kontinuerlig forbedringsarbeid. 

 

3.2.2 Data 

I 2010 gikk kommunen til innkjøp av det elektroniske systemet helsesamarbeid.no. I følge 

nettsiden er systemet en elektronisk plattform for samarbeid i helsesektoren. Ved å registrere 

seg som brukere, kan helsepersonell få tilgang til personlige verktøy (e-postleser, arkiv, 

kalender m.m.) og lenkesamling.11 Systemet skulle innføres i legetjenesten under ledelse av 

daværende kommuneoverlege. I følge rådmannen har det i ettertid vist seg at systemet aldri 

ble implementert. Flere av informantene viste til at informasjonen, rutinene og retningslinjene 

som ligger i systemet er utdaterte. I intervju har rådmannen videre forklart at kommunen nå 

har tatt i bruk internkontrollsystemet KF Kvalitetsstyring.12 Rådmannen er i gang med å 

orientere om systemet under personalmøter på de ulike virksomhetene i kommunen. 

Konstituert kommuneoverlege forklarer i intervju at man er i gang med å etablere oppdaterte 

rutinebeskrivelser, og at de faste personalmøtene er gode utgangspunkt i denne prosessen. 

 

Konstituert kommuneoverlege har i intervju forklart at det ikke har eksistert et formalisert 

internkontrollsystem innen legetjenesten i løpet av hans tid i kommunen. Kommuneoverlegen 

har imidlertid sett behovet for det, og har derfor etablert et uformelt internkontrollsystem som 

han betegner som fragmentert. Systemet er en perm bestående av skjemaer med ulike 

problemstillinger og/eller hendelser som ansatte innen legetjenesten (helsesekretærer, 

sykepleiere, leger osv.) har beskrevet og fylt ut fortløpende. Permen med skjemaer blir 

gjennomgått i plenum under de ukentlige personalmøtene. På bakgrunn av dette kommer man 

fram til nødvendige tiltak, og disse skriftliggjøres. De mest prekære 

hendelsene/problemstillingene danner grunnlaget for utarbeidelse av skriftlige prosedyrer og 

retningslinjer. Kommuneoverlegen og/eller ledende helsesekretær har ansvaret for systemet. 

Kommuneoverlegen ga uttrykk for at systemet og praksisen bidrar til å heve kvaliteten på 

legetjenesten. Han legger til at systemet er det beste de har kunnet få til, ut fra den pressede 

situasjonen de har vært - og til dels fortsatt er i.  

 

I intervju har revisjonen fått opplyst at det ikke er utarbeidet beskrivelser av legetjenestens 

hovedoppgaver og mål. Konstituert kommuneoverlege viste imidlertid til at det ligger klare 

refleksjoner til grunn for det faglige fellesskapet. Dette kommer blant annet til syne ved 

veiledningsgruppene som avholdes ukentlig, samt i personalmøtene. I følge 

kommuneoverlegen er ikke dette nedskrevne og formaliserte punkter, men verdier de er 

bevisste på og snakker mye om. Dette handler om å være oppdatert på faglige prosedyrer, 

lover og forskrifter, og å være bevisst på de ulike rollene man har innenfor de ulike arenaene.  

 

Revisjonen har fått opplyst at det ikke er gjennomført kartlegging av områder innen 

legetjenesten der det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. To av 

                                                 
11 http://www.helsesamarbeid.no/index.htm  
12 KF Kvalitetsstyring er en komplett løsning for kvalitetsstyring og internkontroll. Alle relevante lover og 

forskrifter er tilgjengelig - i tillegg til maler for blant annet prosedyrer, tilsynsberedskap og vurdering av risiko. 

http://www.helsesamarbeid.no/index.htm
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informantene viste imidlertid til at det er gjennomført en sikker jobb-analyse13 innen 

legesekretærområdet.  

 

Tana kommune har et delegasjonsreglement der delegering av myndighet fra kommunestyret 

til rådmannen er formalisert.14 Av reglementets pkt. 1.8 framgår det at «myndighet som 

tildeles administrasjonen utøves av rådmannen». Videre framgår det at «rådmannen kan 

fordele myndighet til andre kommunalt ansatte». Rådmannen har forklart at videredelegering 

av myndighet fra rådmannen til kommunalsjef er formalisert i eget reglement. I dette 

reglementet er både økonomi-, personal- og fagansvar delegert. Rådmannen har videre 

forklart at det imidlertid ikke er gjennomført tilstrekkelig formell delegering internt i 

legetjenesten, og at dette er noe som naturlig vil høre inn under den nye virksomhetslederens 

ansvarsområde.  

 

Det er ikke utarbeidet beskrivelser av hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt innen 

legetjenesten. I intervju har imidlertid rådmannen påpekt at det er utarbeidet beskrivelser 

knyttet til konkrete oppgaver. Rådmannen ga uttrykk for at det er viktig å skille mellom det 

faglige innholdet i jobben og konkrete, praktiske oppgaver. 

 

I intervju har rådmannen forklart at kommunen har flere avvikssystemer, og at det er typen 

avvik som avgjør hvor avviket skal meldes. Rådmannen skiller mellom avvik på HMS-

området, og avvik knyttet til pasienter. Revisjonen har videre fått opplyst at det er etablert et 

avvikssystem innen legetjenesten. Avvik meldes på et skjema som overleveres ledende 

helsesekretær. Hun registrerer avvikene i det elektroniske kvalitetssystemet Compilo.15 Dette 

systemet skal i 2018 fases ut til fordel for KF Kvalitetssystem. Virksomhetsleder for 

legetjenesten er ansvarlig for å følge opp og lukke avvikene som meldes inn. I intervju har 

konstituert virksomhetsleder opplyst at avvik også kan meldes henne muntlig. Hun har videre 

forklart at rutinebeskrivelsene for melding av avvik er sendt ut til alle som arbeider innen 

tjenesteområdet, og at rutinene blir tatt opp og gjennomgått på personalmøtene.  

 

På spørsmål fra revisjonen om hvorvidt internkontrollen er dokumentert, har rådmannen svart 

at internkontrollsystemene er selvdokumentert. Alle ansatte har tilgang til 

internkontrollsystemene ved bruk av samme påloggingsinformasjon som benyttes til 

kommunens datasystem. I virksomheter der ansatte ikke har egen påloggingsinformasjon er 

det opprettet fellesbruker.  

 

3.2.3 Vurdering 

Kommunen har plikt til å etablere et internkontrollsystem for helse- og omsorgstjenestene, 

med omfang og innhold som er i samsvar med krav fastsatt i forskrift. I dette ligger det en 

plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at helse- og 

omsorgstjenestens – herunder også legetjenestens – omfang og innhold er i samsvar med krav 

fastsatt i lov eller forskrift. I legeforeningens kommentarer til fastlegeforskriften § 16 

presiseres det videre at «alle fastlegekontor må etablere et internkontrollsystem».16  

                                                 
13 Sikker jobb-analyse (SJA) eller risikoanalyse er en systematisk analyse av risikoelementer man gjør i forkant 

av en spesifikk arbeidsoppgave. SJA inngår som regel i et foretaks internkontrollsystem og kan gjelde 

rutinemessige så vel som forefallende arbeidsoppgaver. 
14 Tana kommune: Delegasjonsreglement (revidert av kommunestyret den 23. februar 2012), pkt. 12. 
15 Compilo leverer et helhetlig kvalitetssystem som blant annet omfatter dokumenthåndtering, avvikshåndtering, 

risikoanalyse, årshjul og elektronisk prosesstavle. Systemet bygger på kjente ISO-standarder. 
16 Fastlegeordningen – Veileder og kommentarutgave (2013), s. 28.  
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Revisjonens undersøkelse viser at det ikke er etablert et formalisert, overordnet og helhetlig 

system for internkontroll i legetjenesten. Det eksisterer imidlertid flere ulike, uformelle og 

fragmenterte systemer for blant annet avvikshåndtering.  

 

Det skal foreligge skriftlige beskrivelser av virksomhetens hovedoppgaver og mål. 

Revisjonens undersøkelse viser at dette ikke er utarbeidet. Revisjonens vil videre bemerke at 

det framstår som om det er variasjoner i forhold til om rutiner og prosedyrer er skriftlig 

nedtegnet. I den forbindelse vil revisjonen påpeke at når rutiner og prosedyrer innenfor et 

område er utviklet gjennom etablert praksis, vil ofte kjennskap til og kunnskap om disse 

rutinene og prosedyrene avhenge av nøkkelpersoner i virksomheten. Dersom kommunen 

eksempelvis opplever høy turnover, nyansettelser eller høyt sykefravær og bruk av vikarer, vil 

risikoen for svikt i tjenesten være større dersom man ikke har skriftliggjorte rutiner og 

prosedyrer for arbeidet som skal utføres. I tillegg risikerer kommunen å måtte bruke mye tid 

og ressurser på å få på plass «nye» rutiner og prosedyrer som skal sikre at arbeidet utføres i 

tråd med gjeldende regelverk på området. Det er ikke utarbeidet skriftlige beskrivelser av 

legetjenestens hovedoppgaver og mål.  

 

Det skal foreligge skriftlige beskrivelser av hvordan virksomheten er organisert, herunder skal 

det klart framgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt. Revisjonens undersøkelse 

viser at det ikke er utarbeidet skriftlige beskrivelser av organisering, ansvars- og 

oppgavefordeling. Det er utarbeidet et delegasjonsreglement, som tar for seg videredelegering 

av myndighet fra rådmannen til kommunalleder. Revisjonen vurderer det slik at dette er i tråd 

med internkontrollforskriften § 5a. Videredelegering i virksomheten for øvrig er ikke 

formalisert. Revisjonen vil bemerke at fordelingen av oppgaver, ansvar og myndighet 

framstod som klar for de informantene revisjonen har intervjuet. Revisjonen vil likevel legge 

til at så lenge arbeidsstaben er stabil, kan en muntlig fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver 

oppleves som klar. Det vil imidlertid også i denne sammenheng kunne by på utfordringer 

dersom kommunen opplever turnover eller sykefravær. Med mindre det er noen som har 

inngående kunnskap om en stilling, vil risikoen være at den eller de som skal tre inn i vikariat 

kan bli usikre på ansvar og arbeidsoppgaver tilhørende stillingen, noe som igjen kan medføre 

at viktige arbeidsoppgaver ikke blir gjennomført.  

 

Det skal videre foreligge en oversikt over områder i virksomheten der det er fare for svikt 

eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, samt en plan med tiltak for å redusere 

risikoer. Revisjonens undersøkelse viser at det ikke er gjennomført risikovurderinger knyttet 

til legetjenesten. 

 

Virksomheten skal være gjenstand for kontinuerlig forbedringsarbeid. Revisjonens 

undersøkelser viser at legetjenesten i Tana kommune er gjenstand for systematisk styring og 

kontinuerlig forbedringsarbeid gjennom ulik møtevirksomhet og interne rapporteringsrutiner. 

Revisjonen vil imidlertid bemerke at dette ikke er formalisert.  

 

3.2.4 Delkonklusjon 

Tana kommune har ikke etablert et betryggende system for internkontroll i legetjenesten. 

Bakgrunnen for revisjonens delkonklusjon er som følger: 

 

- Det er ikke etablert et formalisert, overordnet og helhetlig system for internkontroll i 

legetjenesten. 

- Det er ikke utarbeidet skriftlige beskrivelser av legetjenestens hovedoppgaver og mål.  
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- Det er ikke fullt ut utarbeidet skriftlige beskrivelser av hvordan ansvar, oppgaver og 

myndighet er fordelt innen legetjenesten. 

- Det er ikke gjennomført risikovurderinger knyttet til legetjenesten. 

 

 

 I hvilken grad er det etablert tilfredsstillende rutiner for 
rekruttering og tilsetting i legetjenesten? 

3.3.1 Revisjonskriterier 

• Kommunen plikter å skaffe vikar eller iverksette andre nødvendige tiltak ved 

legemangel. 

 

• Kommunen skal søke om nye avtalehjemler når det er nødvendig. 

 

• Før kommunen søker om ny fastlegehjemmel skal saken forelegges 

samarbeidsutvalget til uttalelse. 

 

• Kommunen skal kunngjøre ny eller ledig avtalehjemmel i Tidsskrift for den norske 

legeforening og/eller i landsdekkende avis o.l. med minst 3 ukers søknadsfrist. 

 

• Kommunen skal informere berørte tillitsvalgte om ledige stillinger. 

 

• Offentlige stillinger skal kunngjøres på en slik måte at det blir allment kjent at 

stillingen er ledig. 

 

• Tilsetting skal skje skriftlig. 

 

3.3.2 Data 

I intervju har revisjonen fått opplyst at kommunen er i stand til å skaffe vikar dersom det 

oppstår legemangel. I all hovedsak benyttes leger som tidligere har hatt vikarjobb i 

kommunen. Dette er leger som til daglig arbeider turnus ved sykehus, og som kan ta ekstra 

jobb i sine friuker. Av andre tiltak som kommunen eventuelt kan iverksette ved legemangel, 

ble det i intervju nevnt at man i ytterste konsekvens kan redusere driften, og/eller at 

helsesekretærene kan sette opp planlagte kontroller på andre tidspunkt enn i de periodene det 

eventuelt er prekært. I intervju forklarte rådmannen at kommunen har innført en 

stipendordning for studenter fra Tana som studerer medisin andre steder i landet. Kriteriet for 

stipendet er at den enkelte student gir kommunen opplysninger om sitt studieløp. På denne 

måten har kommunen mulighet til å holde seg oppdatert på potensielle nye leger til 

kommunen.  

 

Fastlegene i Tana kommune er kommunalt ansatte. I intervju ble det forklart at kommunen 

vurderer det som nødvendig å søke etter nye fastleger dersom ventetiden for legetime blir for 

lang, og når legene arbeider mye utover ordinær arbeidstid. I 2017 vurderte kommunen det 

slik at ventetiden for ordinære legetimer var for lang og at presset på kommunens fastleger var 

for stort. Med bakgrunn i dette besluttet kommunen å lyse ut en ny legestilling. Ny lege tiltrår 

stillingen i begynnelsen av 2018. 
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Det er ikke praksis for å legge fram saken for samarbeidsutvalget før ny fastlegestilling lyses 

ut.  

 

I intervju fikk revisjonen opplyst at ledige legestillinger lyses ut på kommunens nettsider, 

nav.no, legejobb.no, legejobber.no (drives av Tidsskrift for Den norske legeforening), samt på 

kommunens oppslagstavle på Facebook. Søknadsfrist er vanligvis tre til fire uker.  

Revisjonen har videre fått opplyst at ansettelser i Tana kommune følger en fastsatt mal. I alle 

ansettelser nedsettes et ansettelsesutvalg. Utvalget består av lederen for den aktuelle 

virksomhet, en tillitsvalgt og en fra personalavdelingen. Ansettelsesutvalget avholder møte 

når det foreligger en eller flere ansettelsessaker. Det må være enighet blant utvalgets 

medlemmer vedrørende innstillingen som forelegges rådmannen. Alle ansettelser skjer 

skriftlig.  

 

I intervju understrekte rådmannen at kommunen har stort fokus på ansettelsesprosessen, og at 

transparens og åpenhet settes høyt. Sistnevnte er blant annet en av kommunens fire 

kjerneverdier.  

 

3.3.3 Vurdering 

Kommunen plikter å skaffe vikar eller iverksette andre nødvendige tiltak ved legemangel. 

Revisjonens undersøkelse viser at Tana kommune er i stand til å skaffe vikar samt iverksette 

andre tiltak ved legemangel.  

 

Kommunen skal søke om nye avtalehjemler når det er nødvendig. Revisjonens undersøkelse 

viser at legene i Tana kommune er kommunalt ansatte. Kommunen søker dermed ikke om nye 

avtalehjemler som sådan. Imidlertid viser undersøkelsen at kommunen søker om å opprette 

nye legestillinger når det anses som nødvendig, i tråd med ASA 4310 pkt. 6.3. 

 

Før kommunen søker om ny fastlegehjemmel skal saken forelegges samarbeidsutvalget til 

uttalelse. Revisjonens undersøkelse viser at dette ikke er praksis i Tana kommune. Praksisen 

er dermed ikke i tråd med ASA 4310 pkt. 5.3. 

 

Kommunen skal kunngjøre ny eller ledig avtalehjemmel i Tidsskrift for den norske 

legeforening og/eller i landsdekkende avis o.l. med minst 3 ukers søknadsfrist. Revisjonens 

undersøkelse viser at ny eller ledig legestilling i Tana kommune kunngjøres flere steder, 

inkludert på nettsted som drives av Tidsskrift for den norske legeforening, med tre til fire 

ukers søknadsfrist. Dette er i tråd med pkt. 5.3 i rammeavtalen. 

 

Kommunen skal informere berørte tillitsvalgte om ledige stillinger. Revisjonens undersøkelse 

viser at tillitsvalgte blir informert om ledige stillinger, og at tillitsvalgte er delaktige i hele 

ansettelsesprosessen. Dette er i tråd med Hovedavtalen del B § 3-1.  

 

Offentlige stillinger skal kunngjøres på en slik måte at det blir allment kjent at stillingen er 

ledig. Revisjonens undersøkelse viser at dette er tilfellet. 

 

Tilsetting skal skje skriftlig. Revisjonens undersøkelse viser at alle ansettelser i kommunen 

skjer skriftlig, i tråd med aml. § 14-5 og Hovedtariffavtalen § 2-1.  
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3.3.4 Delkonklusjon 

Tana kommune har i all hovedsak etablert tilfredsstillende rutiner for rekruttering og tilsetting 

i legetjenesten.  
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 KONKLUSJONER 

 Har Tana kommune forsvarlige legetjenester? 

Revisjonens undersøkelse viser at Tana kommune ikke fullt ut har forsvarlige legetjenester. 

Bakgrunnen for revisjonens konklusjon er som følger: 

4.1.1 I hvilken grad er legetjenesten organisert i tråd med krav i lov, forskrift og 
avtaleverk? 

Legetjenesten i Tana kommune er ikke fullt ut organisert i tråd med krav i lov, forskrift og 

avtaleverk. Bakgrunnen for revisjonens delkonklusjon er som følger: 

 

- Ventetiden for konsultasjon hos lege er lengre enn ventetidsbestemmelsen som 

framgår av fastlegeforskriften.  

- Det er ikke er etablert systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og 

synspunkter.  

- Kommunen har ikke inngått individuelle fastlegeavtaler, med det omfang og innhold 

som forskriften stiller krav om, med legene som inngår i kommunens fastlegeordning. 

- Det er ikke avholdt møte i samarbeidsutvalget siden 2016.  

- Det er ikke utarbeidet en plan for legetjenesten. 

 

4.1.2 I hvilken grad er det etablert et betryggende system for internkontroll i 
legetjenesten? 

Tana kommune har ikke etablert et betryggende system for internkontroll i legetjenesten. 

Bakgrunnen for revisjonens delkonklusjon er som følger: 

 

- Det er ikke etablert et formalisert, overordnet og helhetlig system for internkontroll i 

legetjenesten. 

- Det er ikke utarbeidet skriftlige beskrivelser av legetjenestens hovedoppgaver og mål.  

- Det er ikke fullt ut utarbeidet skriftlige beskrivelser av hvordan ansvar, oppgaver og 

myndighet er fordelt innen legetjenesten. 

- Det er ikke gjennomført risikovurderinger knyttet til legetjenesten. 

 

4.1.3 I hvilken grad er det etablert tilfredsstillende rutiner for rekruttering og 
tilsetting i legetjenesten? 

Tana kommune har i all hovedsak etablert tilfredsstillende rutiner for rekruttering og tilsetting 

i legetjenesten.   
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 ANBEFALINGER 

Med bakgrunn i hovedfunnene som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale at 

Tana kommune gjør følgende: 

 

• Iverksetter tiltak for å sikre at ventetiden for konsultasjon hos lege er i samsvar med 

ventetidsbestemmelsen som framgår av fastlegeforskriften.  

 

• Etablerer systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter. 

 

• Inngår individuelle fastlegeavtaler, med det omfang og innhold som forskriften stiller 

krav om, med legene som inngår i kommunens fastlegeordning. 

 

• Sørger for at det avholdes møter i samarbeidsutvalget minimum en gang i halvåret. 

 

• Utarbeider en plan for legetjenesten. 

 

• Etablerer et formalisert, overordnet og helhetlig system for internkontroll i 

legetjenesten. 

 

• Utarbeider skriftlige beskrivelser av legetjenestens rutiner, prosedyrer, hovedoppgaver 

og mål. 

 

• Utarbeider skriftlige beskrivelser av hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt 

innen legetjenesten. 

 

• Gjennomfører risikovurderinger knyttet til legetjenesten..   
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 KILDER OG LITTERATUR  

Lovverk 

 

• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september 1992 nr. 

107 

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 

av 24. juni 2011 nr. 30 

• Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) av 2. juli 

1999 nr. 63 

• Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten av 20. desember 2002 nr. 

1731 

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten av 28. oktober 

2016 nr. 1250 

 

Avtaleverk 

 

• KS: Hovedavtalen 01.01.2016 - 31.12.2017 

• KS: Hovedtariffavtalen 01.05.2016 – 30.04.2018 

• ASA 4310 – Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om 

allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene 

 

Veiledere 

 

• Den norske legeforening: Fastlegeordningen – Veileder og kommentarutgave 

 

Annet 

 

• Forbrukerrådets oversikt over fastlegenes tilgjengelighet (2017) 

• Fylkesmannens statusbilde for Tana kommune (2014) 

• KS: Kommunenes personalhåndbok 

• KS: Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus? 

 

Kommunale dokumenter 

 

• Årsberetning 2015 og 2016 

• Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 

• Kommunal planstrategi 2017-2020 

 

Internett 

 

Compilo: 

http://compilo.no/  

 

Direktoratet for e-helse: 

https://helsenorge.no  

 

  

http://compilo.no/
https://helsenorge.no/
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Helse- og omsorgsdepartementet: Om fastlegeordningen 

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--og-omsorgstjenester-i-

kommunene/innsikt/fastlegeordningen/id115301/  

 

helsesamarbeid.no - plattform for samarbeid i helsesektoren: 

http://www.helsesamarbeid.no/  

 

Lovdata: 

http://www.lovdata.no  

 

KS: 

http://www.ks.no  

 

Statistisk sentralbyrå/KOSTRA: 

http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommune-stat-rapportering/kostra-databasen  

 

Tana kommune: 

http://www.tana.kommune.no  

 

  

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--og-omsorgstjenester-i-kommunene/innsikt/fastlegeordningen/id115301/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--og-omsorgstjenester-i-kommunene/innsikt/fastlegeordningen/id115301/
http://www.helsesamarbeid.no/
http://www.lovdata.no/
http://www.ks.no/
http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommune-stat-rapportering/kostra-databasen
http://www.tana.kommune.no/
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER 

I epost til revisjonen av 5. februar 2018 har rådmannen uttalt at han ikke har vesentlige 

merknader til rapporten. 
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VEDLEGG 2: REVISJONSKRITERIER 

Legetjenesten i kommunen er en del av kommunens helse- og omsorgstjenester. Det framgår 

av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 at kommunen skal sørge for at personer som 

oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Bestemmelsen 

presiserer det kommunale ansvaret for allmennlegetilbudet. Ansvaret tydeliggjøres ytterligere 

ved at bestemmelsen også er tatt med i fastlegeforskriften.17 I følge merknadene til forskriften 

mener departementet at «det er viktig å framheve at kommunen har det overordnede ansvaret 

for en god og forsvarlig allmennlegetjeneste til alle som oppholder seg i kommunen».  

 

Kommunen er forpliktet til å gi forsvarlige legetjenester. For å legge til rette for at tjenestene 

er forsvarlige må kommunen sikre at tjenestetilbudet til pasienten er helhetlig og koordinert, 

at tjenestetilbudet er verdig, at helsepersonell er i stand til å utføre sine lovpålagte plikter og at 

tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. 

Kravet om forsvarlige tjenester er todelt. På den ene siden omhandler det helsepersonellet og 

deres plikt til forsvarlig utøvelse av helsehjelp. For det andre omhandler det kommunens plikt 

til å sikre at helsetjenesten og helsepersonellet i kommunen er i stand til å overholde sine 

lovpålagte plikter, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. 

 

Det er videre et krav at kommunen planlegger, gjennomfører, evaluerer og korrigerer 

helsetjenestene, slik at omfang og innhold i tjenestene er i samsvar med krav fastsatt i lov 

eller forskrift.18 Dette kravet henger sammen med kravet om å yte forsvarlige tjenester. Kravet 

om forsvarlige tjenester er også et krav om at virksomheten som yter helsetjenester planlegger 

og iverksetter nødvendige tiltak som sikrer at tjenestene som ytes er forsvarlige. Kravet om 

forsvarlig styring av virksomheten samsvarer i stor grad til kravet om internkontroll.19 

 

Organisering av legetjenesten 

 

Kommunens ansvar 

Det framgår av fastlegeforskriften § 4 at «kommunen skal organisere fastlegeordningen og 

sørge for at personer som ønsker det får tilbud om plass på fastleges liste». Bestemmelsen 

innebærer at kommunen både skal organisere ordningen og sørge for at alle som ønsker 

fastlege i kommunen får et tilbud om det, forutsatt at personen har rett til å stå på enn 

fastlegeliste, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1c. Videre presiserer bestemmelsen at 

kommunen må sørge for at et tilstrekkelig antall fastleger deltar i fastlegeordningen. 

Kommunen må sørge for at den totale kapasiteten i ordningen er stor nok til å sikre pasient- 

og brukerrettighetene.20 Kapasiteten må blant annet være stor nok til at mulighetene for å 

bytte fastlege er tilstede. Det må også være kapasitet nok til å sikre muligheten for en «second 

opinion».21 Helse- og omsorgsdepartementet har for øvrig også presisert at den enkelte 

                                                 
17 Fastlegeforskriften § 3. 
18 Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd. 
19 Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). 
20 Jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1c og forskrift om pasient- og brukerrettighetene i fastlegeordningen 

§§ 2, 6 og 7. 
21 Merknader til forskrift om fastlegeordning i kommunene; Til § 4 Det kommunale ansvaret for organiseringen 

av fastlegeordningen. 
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kommune må ansette personell eller inngå det antall driftsavtaler som er nødvendig for å gi et 

faglig forsvarlig tilbud.22 

 

Kommunen har ansvar for å tilrettelegge for samarbeid mellom kommunen og fastlegene, 

mellom fastlegene og andre tjenesteytere, samt mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, 

jf. fastlegeforskriften § 8. 

 

Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 femte ledd at tjenester etter loven kan 

utføres av kommunen selv eller ved at kommunen inngår avtale med andre tjenesteytere. 

Loven forutsetter altså at det inngås en individuell avtale med de som utfører helse- og 

omsorgstjenester på vegne av kommunen. Av fastlegeforskriften § 30 framgår det at 

kommunen skal inngå en individuell avtale med hver enkelt lege som skal delta i 

fastlegeordningen. Fastlegeavtalen synliggjør blant annet kommunens oppfølging av sine 

plikter, og legenes ansvar for innbyggerne på sine lister. Fastlegeavtalen skal som et minimum 

regulere åpningstid, listetak og lokalisering. 

 

Sammen med den individuelle fastlegeavtalen, skal Rammeavtale mellom KS og Den norske 

legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (ASA 4310) bidra til at 

kommunen og legen kan oppfylle sine plikter.23 Rammeavtalen regulerer kommunenes og 

allmennlegenes oppgaver.24 I henhold til avtalen skal kommunen ta initiativ til at det blir 

opprettet et allmennlegeutvalg der alle allmennleger er deltakere. Allmennlegeutvalget skal 

bidra til «nødvendig samarbeid mellom legene i kommunene for å ivareta legenes oppgaver i 

fastlegeordningen».25 Videre skal kommunen ta initiativ til at det blir opprettet et 

samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal legge til rette for at driften av 

allmennlegetjenesten skjer på en hensiktsmessig måte gjennom «samarbeid mellom 

kommunen og allmennlegene».26 

 

Begge utvalgene skal ha møte minst halvårlig og for øvrig etter behov. Kommunen skal stille 

møtelokaler til disposisjon til utvalgenes møter. 

 

Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen 

av kommunens helse- og omsorgstjeneste. Kommunen skal videre sørge for at virksomheter 

som yter helse- og omsorgstjenester etablerer systemer for innhenting av pasienters og 

brukeres erfaringer og synspunkter, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10. Kravet om 

brukermedvirkning framgår også av internkontrollforskriften § 4 e, der det framgår at 

kommunen skal «(..) gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til 

forbedring av virksomheten». Bestemmelsene skal sikre pasient- og brukerinnflytelse på 

systemnivå innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

 

Av rammeavtalen framgår det videre at kommunen «plikter å tilrettelegge for 

fastlegeordningen slik at legens plikter i avtalene kan overholdes», og at kommunen skal 

                                                 
22 https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--og-omsorgstjenester-i-

kommunene/innsikt/fastlegeordningen/id115301/  
23 Som følger av blant annet helse- og omsorgstjenesteloven og fastlegeforskriften. 
24 Avtalen gjelder fra 1. januar 2013. Avtalen er automatisk forlenget ett år til 31. desember 2017 ettersom ingen 

av partene har sagt den opp til revisjon (http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-

tariff/legeavtaler/rammeavtalen-asa-4310/)  
25 Punkt 4.1.1 Formål i ASA 4310. 
26 Punkt 4.2.1 Formål i ASA 4310. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--og-omsorgstjenester-i-kommunene/innsikt/fastlegeordningen/id115301/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--og-omsorgstjenester-i-kommunene/innsikt/fastlegeordningen/id115301/
http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/legeavtaler/rammeavtalen-asa-4310/
http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/legeavtaler/rammeavtalen-asa-4310/
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«utarbeide en plan for legetjenesten i kommunen. Planen skal rulleres og forelegges 

samarbeidsutvalget til vurdering og uttalelse».27 

 

 

Med bakgrunn i det ovenstående har revisjonen utledet følgende revisjonskriterier: 

 

• Kommunen må sørge for at et tilstrekkelig antall fastleger deltar i fastlegeordningen. 

 

• Innbyggere i kommunen skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og 

normalt innen fem arbeidsdager. 

 

• Kommunen skal legge til rette for samarbeid mellom kommunen og fastlegene. 

 

• Kommunen skal legge til rette for samarbeid mellom fastlegene og andre tjenesteytere. 

 

• Kommunen skal legge til rette for samarbeid mellom fastlegene og 

spesialisthelsetjenesten. 

 

• Kommunen skal sørge for samarbeid med pasienter og brukergrupper. 

 

• Kommunen skal inngå individuell fastlegeavtale med hver enkelt lege som deltar i 

ordningen. 

 

• Fastlegeavtalen skal som et minimum regulere åpningstid, listetak og lokalisering. 

 

• Kommunen skal ta initiativ til at det opprettes et allmennlegeutvalg. 

 

• Kommunen skal ta initiativ til at det opprettes et samarbeidsutvalg. 

 

• Allmennlegeutvalget og samarbeidsutvalget skal ha møte minst halvårlig og for øvrig 

etter behov. 

 

• Kommunen skal stille møtelokaler til disposisjon til allmennlege- og 

samarbeidsutvalgenes møter. 

 

• Kommunen skal utarbeide en plan for legetjenesten i kommunen. 

 

 

Fastlegens ansvar 

Det stilles også krav til fastlegene som inngår i kommunens fastlegeordning. Av 

fastlegeforskriften § 10 framgår det at fastlegens listeansvar «dekker alle allmenlegeoppgaver 

innen somatikk, psykisk helse og rus for innbyggerne på listen», og at fastlegen «skal 

prioritere personene på sin liste foran andre».28 Videre har fastlegen plikt til deltakelse i 

legevakt. Fastlege i fulltidspraksis kan også pålegges å delta inntil 7,5 timer per uke i andre 

allmennlegeoppgaver i kommunen, jf. fastlegeforskriften § 12.  

 

                                                 
27 Punktene 6.1 Organisering og tilrettelegging og 6.2 Planlegging i ASA 4310. 
28 Med unntak av lovpålagte øyeblikkelig hjelp-henvendelser eller andre forpliktelser som er pålagt i medhold av 

lov, forskrift eller som er avtalt med kommunen, jf. fastlegeforskriften § 10 andre ledd. 
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Fastlegeforskriften stiller også allmenne krav til tilgjengeligheten til fastlegene. I henhold til 

forskriften § 21 skal innbyggere i kommunen «få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, 

og normalt innen fem arbeidsdager». Videre skal systemet for mottak av telefonhenvendelser 

innrettes slik at 80 prosent av alle henvendelser normalt kan besvares innen to minutter. Det 

er også et krav at fastlegen skal kunne motta timebestilling elektronisk, og at fastlegen skal 

sørge for fraværsdekning i forbindelse med ordinært fravær (ved for eksempel ferie, kurs og 

etterutdanning).29  God tilgjengelighet henger nært sammen med tilstrekkelig kapasitet i 

fastlegeordningen, noe kommunen også har ansvaret for etter forskriften § 4.  

 

Andre krav til fastlegen omfatter tilbud om hjemmebesøk til egne listeinnbyggere, og at det 

benyttes tolk ved behov, jf. fastlegeforskriften §§ 23 og 28. Sistnevnte bestemmelse er en 

presisering av kravet om forsvarlige helsetjenester i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-5, 

der det framgår at «informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger 

som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn.» For å sikre forsvarlig 

behandling og at informasjonen blir oppfattet korrekt, kan det være nødvendig å bruke tolk. 

 

Fastlegen skal ikke ha flere enn 2500 personer på sin liste. Det er ikke anledning for fastlege 

og kommune å avtale et høyere listetak enn det som framgår av fastlegeforskriften § 34. Et 

listetak lavere enn 500 personer må imidlertid avtales med kommunen. 

 

Samisktalende skal prioriteres på listene til samisktalende fastleger som har sin praksis i 

forvaltningsområdet for samisk språk, jf. sameloven § 3-1 og fastlegeforskriften § 36. 

 

 

Med bakgrunn i det ovenstående har revisjonen utledet følgende revisjonskriterier: 

 

 

• Fastlegen har plikt til deltakelse i legevakt. 

 

• Innbyggere i kommunen skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og 

normalt innen fem arbeidsdager. 

 

• Systemet for mottak av telefonhenvendelser skal innrettes slik at 80 % av alle 

henvendelser normalt kan besvares innen to minutter. 

 

• Fastlegen skal kunne motta timebestilling elektronisk. 

 

• Fastlegen skal sørge for fraværsdekning i forbindelse med ordinært fravær. 

 

• Fastlegen skal gi tilbud om hjemmebesøk til sine egne listeinnbyggere. 

 

• Fastlegen skal benytte tolk ved behov. 

 

• Fastlegen skal ikke ha flere enn 2500 personer på sin liste. 

 

• Samisktalende skal prioriteres på listene til samisktalende fastleger som har sin praksis 

i forvaltningsområdet for samisk språk. 

 

                                                 
29 Fastlegeforskriften § 21. 



Legetjenesten 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 32 

 

Internkontroll 

 

Kommunen har plikt til å etablere et internkontrollsystem for helse- og omsorgstjenestene, og 

se til at virksomheten og tjenestene «(..) planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med 

krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter», jf. helsetilsynsloven § 3.  

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 beskriver kommunens overordnede ansvar for helse- og 

omsorgstjenester. Av tredje ledd framgår det at kommunens ansvar innebærer en «plikt til å 

planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestens omfang og 

innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift». I følge lovforarbeidene30 er dette 

en videreføring av gjeldende rett og fremhever kommunehelsetjenesteloven § 1-3 a31 og de 

grunnleggende kravene til styring som framgår av blant annet internkontrollforskriften.32 For 

å kunne sørge for helse- og omsorgstjenester på en forsvarlig måte må kommunene sette i 

verk systematiske tiltak som sikrer at virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, 

evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i relevante lover og forskrifter.  

 

Kravet til internkontroll er også nedfelt i forskrift om internkontroll i helse- og 

omsorgstjenesten og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten.33 Av internkontrollforskriften § 4a framgår det at den/de ansvarlige for 

virksomheten skal «beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for 

forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart framgå hvordan 

ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt».34 

 

Av internkontrollforskriften § 4 framgår det at internkontrollen skal tilpasses virksomhetens 

størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å 

etterleve krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og helselovgivningen.  

 

Videre framgår det at internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal: 

 

b) sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten, 

c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det 

aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll, 

d) sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes, 

 

Videre skal den/de ansvarlige: 

 

f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på 

oppfyllelse av myndighetskrav, 

g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, 

instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse 

av sosial- og helselovgivningen, 

h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den 

fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. 

 

                                                 
30 Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). 
31 Kommunehelsetjenesteloven er opphevet ved lov 24. juni 2011 nr. 30 (helse- og omsorgstjenesteloven).  
32 Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. 
33 Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten er opphevet og erstattet med forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fra 1. januar 2017.  
34 Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4 a.  
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Av internkontrollforskriften § 5 framgår det at «internkontrollen skal dokumenteres», og at 

dokumentasjonen «til enhver tid skal være oppdatert og tilgjengelig».  

 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten erstatter den 

opphevede internkontrollforskriften fra 1. januar 2017, og er tydeligere på at internkontroll 

skal være en integrert og naturlig del av virksomhetens styringssystem.  

 

 

Med bakgrunn i det ovenstående har revisjonen utledet følgende revisjonskriterier: 

 

• Kommunen har plikt til å etablere et internkontrollsystem for helse- og 

omsorgstjenestene, med omfang og innhold som er i samsvar med krav fastsatt i 

forskrift. 

 

• Kommunen skal beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for 

hvordan forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart 

framgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt. 

 

• Det skal foreligge oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt 

eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav. 

 

• Internkontrollen skal dokumenteres, og dokumentasjonen skal til enhver tid være 

oppdatert og tilgjengelig. 

 

• Virksomheten skal være gjenstand for kontinuerlig forbedringsarbeid. 

 

 

Rekruttering og tilsetting 

 

Når en kommune opplever å ha en ledig stilling og følgelig behov for å rekruttere, er det først 

og fremst nødvendig å foreta en grundig vurdering av hvilken kompetanse, utdanning og 

erfaring som – ut fra en faglig vurdering – kreves for å kunne ivareta oppgavene og ansvaret 

som tilligger stillingen. I noen tilfeller er dette forholdsvis enkelt, for eksempel dersom det 

ikke er nødvendig med en spesiell kompetanse for å utføre jobben. I andre tilfeller kan det 

imidlertid være regulert i lov eller forskrift hvilken utdanning og kompetanse som kreves for 

de aktuelle oppgavene. Særlig vil dette være tilfellet for stillinger innen kommunens 

helsetjenester.35  

 

Når kommunen har foretatt en vurdering av behov (kompetanse, bemanningsplan, 

stillingsstørrelse osv.), er neste skritt å få besatt den ledige stillingen. I følge Kommunenes 

personalhåndbok36 skal følgende sjekkliste utkvitteres før en stilling utlyses:37 

 

• Behovsvurdering (inkl. kompetanse/størrelse) – bemanningsplan 

• Omplassering av syke arbeidstakere eller arbeidstakere som ellers kan bli oppsagt på 

grunn av virksomhetens forhold 

                                                 
35 KS: Kommunenes personalhåndbok, s. 14.  
36 Boken Kommunenes personalhåndbok er utarbeidet av KS, og skal fungere som et hjelpemiddel og en veileder 

for ledere, saksbehandlere og rådgivere som daglig arbeider med personal- og arbeidsgiverspørsmål. 
37 KS: Kommunenes personalhåndbok, s. 16. 
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• Omplasseringsbehov/-ønske – er det noen som bør flyttes eller som ønsker nye 

utfordringer? 

• Fortrinnsberettigede – finnes det noen som er kvalifisert for jobben? 

 

Hovedregelen om ekstern utlysning av offentlige stillinger bygger på det ulovfestede 

kvalifikasjonsprinsippet. Prinsippet forutsetter at offentlige stillinger blir kunngjort på en slik 

måte at det blir allment kjent at stillingen er ledig, slik at aktuelle kandidater får en 

oppfordring til å søke eller melde sin interesse. Utlysningen skal bidra til at tilsettingssaken 

blir så godt opplyst som mulig, for å sikre at den som samlet sett er best kvalifisert kan bli 

tilsatt. Også likhetshensyn tilsier at forvaltningen skal gi alle interesserte kandidater de samme 

muligheter til å konkurrere om stillingen. Utlysningen skal også gjøre vilkårene som skal 

være bestemmende ved tilsettingen kjent. Manglende utlysning vil lett kunne skape mistanke 

om at det kan ligge usaklige hensyn til grunn for å tilby stillingen til enn bestemt person.38 

 

Etter Hovedavtalen39 del B § 3-1 har arbeidsgiver plikt til å informere berørte tillitsvalgte om 

ledige stillinger. Denne plikten er etter arbeidsmiljøloven § 14-1 utvidet til å gjelde alle 

arbeidstakere i virksomheten. 

 

Hovedtariffavtalen for KS-området gir kommunene klare rammer for hvordan henholdsvis 

heltids, deltids og midlertidige ansettelser skal gjennomføres. Tariffavtalen inneholder også 

punkter vedrørende kvalifikasjoner og formkrav til tilsettinger, herunder at tilsetting skal skje 

skriftlig. 

 
Det framgår av kommuneloven § 24 at kommunestyret kan delegere rådmannen myndighet til 

å opprette og nedlegge stillinger, samt til å treffe avgjørelser i personalsaker. Tana kommune 

har utarbeidet et delegasjonsreglement40, der det framgår at kommunestyret gir rådmannen 

myndighet i forbindelse med ansettelser. Ansettelsesmyndigheten omfatter også 

lønnsplassering i henhold til rammene i utlysningsteksten. Av delegasjonsreglementets punkt 

2.4 framgår rådmannens delegasjoner i forbindelse med personalforvaltningen, herunder å 

«tilsette i alle stillinger der slik myndighet ikke ligger til kommunestyret».41 

 
Tana kommune har utarbeidet et ansettelsesreglement.42 Reglementet gjelder alle typer 

ansettelser i kommunen; fast ansettelse (heltid/deltid), midlertidige ansettelser, vikariat, 

konstitusjon/stedfortredertjeneste.43 Det framgår innledningsvis av reglementet at «målet med 

enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og 

sikre at søkerne blir korrekt behandlet». Reglementet beskriver videre generelle 

ansettelsesvilkår, samt prosedyrer ved ansettelser; fra vakanse oppstår til innstilling 

foreligger. 

 

Rammeavtalen for fastlegeordningen (ASA 4310) inneholder også punkter som omhandler 

rekruttering og tilsetting i kommunens fastlegeordning. Av rammeavtalens punkt 6.3 framgår 

det at det «anses for å være midlertidig legemangel dersom det ikke er et tilstrekkelig antall 

                                                 
38 Se Sivilombudsmannens uttalelse Tilsetting i kommunale lederstillinger uten utlysning (SOM-2016-2418) av 

12. januar 2017. 
39 Hovedavtalen (KS) inneholder bestemmelser om forhandlingsordning, prosedyrer samt arbeidsgivers og 

tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Hovedavtalen er et virkemiddel for å sikre samhandling og gode prosesser 

mellom partene (http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/hovedavtalen/). 
40 Sist vedtatt av kommunestyret 23. februar 2012. 
41 Delegasjonsreglement for Tana kommune, s. 5. 
42 Vedtatt av kommunestyret 11. juni 2015. 
43 Ansettelsesreglement for Tana kommune, under punkt 2. Virkeområde. 

http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/hovedavtalen/


Legetjenesten 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 35 

 

leger i kommunen til at legen kan benytte kollegiale fraværsordninger ved ordinært fravær 

eller vikar ved langvarig fravær». Kommunen plikter å skaffe vikar eller iverksette andre 

nødvendige tiltak for å avhjelpe legemangelen.  

 

Av rammeavtalens punkt 5 framgår det videre at kommunen skal søke om nye avtalehjemler 

når det er nødvendig for å oppfylle dens forpliktelser overfor befolkningen. Før kommunen 

søker om ny fastlegehjemmel skal saken forelegges samarbeidsutvalget til uttalelse. 

Kommunen skal kunngjøre ny eller ledig avtalehjemmel i Tidsskrift for Den norske 

legeforening og/eller i landsdekkende avis o.l. med minimum 3 ukers søknadsfrist. Forhold og 

vilkår av betydning for hjemmelen må framgå av kunngjøringen, herunder: 

 

- Lokalisering 

- Listelengde 

- Organiseringsform 

- Type praksis (gruppe- eller solopraksis) 

- Avtaler i praksisen 

 

Kommunens tildeling av avtalehjemmel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.44 

 

 

Med bakgrunn i det ovenstående har revisjonen utledet følgende revisjonskriterier: 

 

• Kommunen plikter å skaffe vikar eller iverksette andre nødvendige tiltak ved 

legemangel. 

 

• Kommunen skal søke om nye avtalehjemler når det er nødvendig. 

 

• Før kommunen søker om ny fastlegehjemmel skal saken forelegges 

samarbeidsutvalget til uttalelse. 

 

• Kommunen skal kunngjøre ny eller ledig avtalehjemmel i Tidsskrift for den norske 

legeforening og/eller i landsdekkende avis o.l. med minst 3 ukers søknadsfrist. 

 

• Kommunen skal informere berørte tillitsvalgte om ledige stillinger. 

 

• Offentlige stillinger skal kunngjøres på en slik måte at det blir allment kjent at 

stillingen er ledig. 

 

• Tilsetting skal skje skriftlig. 

 

 

  

                                                 
44 Fvl. § 2 første ledd litra b. 
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Samlet oversikt over underproblemstillinger og kilder til kriterier 

 
 
Tabell 1: Koblingsskjema - Revisjonskriterier 

Underproblemstillinger Revisjonskriterier Kilder til 

revisjonskriterier 

I hvilken grad er 

legetjenesten organisert i 

tråd med krav i lov, 

forskrift og avtaleverk? 

 

 

• Kommunen skal beskrive virksomhetens 

hovedoppgaver og mål, herunder mål for 

forbedringsarbeidet samt hvordan 

virksomheten er organisert. Det skal 

klart framgå hvordan ansvar, oppgaver 

og myndighet er fordelt 

 

• Kommunen må sørge for at et 

tilstrekkelig antall fastleger deltar i 

fastlegeordningen. 

 

• Innbyggere i kommunen skal få tilbud 

om konsultasjon så tidlig som mulig, og 

normalt innen fem arbeidsdager. 

 

• Kommunen må sørge for at den totale 

kapasiteten i ordningen er stor nok til å 

sikre pasient- og brukerrettighetene. 

 

• Kommunen skal legge til rette for 

samarbeid mellom kommunen og 

fastlegene. 

 

• Kommunen skal legge til rette for 

samarbeid mellom fastlegene og andre 

tjenesteytere. 

 

• Kommunen skal legge til rette for 

samarbeid mellom fastlegene og 

spesialisthelsetjenesten. 

 

 

• Kommunen skal sørge for samarbeid 

med pasienter og brukergrupper. 

 

• Kommunen skal inngå individuell 

fastlegeavtale med hver enkelt lege som 

deltar i ordningen. 

 

• Fastlegeavtalen skal som et minimum 

regulere åpningstid, listetak og 

lokalisering. 

 

• Kommunen skal ta initiativ til at det 

opprettes et allmennlegeutvalg. 

 

• Kommunen skal ta initiativ til at det 

opprettes et samarbeidsutvalg. 

 

• Allmennlegeutvalget og 

samarbeidsutvalget skal ha møte minst 

halvårlig og for øvrig etter behov. 

 

Internk.forsk. § 5a 

 

 

 

 

 

 

Fastlegeforsk. § 4 

 

 

 

Fastlegeforsk. § 21 

 

 

 

Pbrl. § 2-1c 

Forskr. om pbrl. i 

fastlegeordn. §§ 2, 6, 7 

 

Fastlegeforskr. § 8 

 

 

 

Fastlegeforskr. § 8 

 

 

 

Fastlegeforskr. § 8 

 

 

 

 

Hol. § 3-10 

Internk.forsk. § 4e 

 

 

Hol. § 3-1 

Fastlegeforskr. § 30 

 

 

Fastlegeforskr. § 30 

 

 

 

ASA 4310, pkt, 4.1.2 

 

 

ASA 4310, pkt. 4.2.2 

 

 

ASA 4310, pkt. 4.1.2 

ASA 4310, pkt. 4.2.2 
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• Kommunen skal stille møtelokaler til 

disposisjon til allmennlege- og 

samarbeidsutvalgenes møter. 

 

• Kommunen plikter å tilrettelegge for 

fastlegeordningen slik at legens plikter i 

avtalene kan overholdes. 

 

• Kommunen skal utarbeide en plan for 

legetjenesten i kommunen. 

 

• Fastlegen skal prioritere personene på 

sin liste foran andre. 

 

• Fastlegen har plikt til deltakelse i 

legevakt. 

 

• Innbyggere i kommunen skal få tilbud 

om konsultasjon så tidlig som mulig, og 

normalt innen fem arbeidsdager. 

 

• Systemet for mottak av 

telefonhenvendelser skal innrettes slik at 

80 % av alle henvendelser normalt kan 

besvares innen to minutter. 

 

• Fastlegen skal kunne motta 

timebestilling elektronisk. 

 

• Fastlegen skal sørge for fraværsdekning 

i forbindelse med ordinært fravær. 

 

• Fastlegen skal gi tilbud om hjemmebesøk 

til sine egne listeinnbyggere. 

 

• Fastlegen skal benytte tolk ved behov. 

 

• Fastlegen skal ikke ha flere enn 2500 

personer på sin liste. 

 

• Samisktalende skal prioriteres på listene 

til samisktalende fastleger som har sin 

praksis i forvaltningsområdet for samisk 

språk. 

 

 

ASA 4310, pkt. 4.1.2 

ASA 4310, pkt 4.2.2 

 

 

ASA 4310, pkt. 6.1 

 

 

 

ASA 4310, pkt. 6.2 

 

 

Fastlegeforskr. § 10 

 

 

Fastlegeforskr. § 13 

 

 

Fastlegeforskr. § 21 

 

 

 

 

Fastlegeforskr. § 21 

 

 

 

Fastlegeforskr. § 21 

 

 

 

Fastlegeforskr. § 21 

 

 

Fastlegeforskr. § 23 

 

 

Fastlegeforskr. § 28 

 

Fastlegeforskr. § 34 

 

 

Sameloven § 3-1 

Fastlegeforskr. § 36 

 

I hvilken grad er det 

etablert et betryggende 

system for internkontroll i 

legetjenesten? 

 

 

• Kommunen har plikt til å etablere et 

internkontrollsystem for helse- og 

omsorgstjenestene, med omfang og 

innhold som er i samsvar med krav 

fastsatt i forskrift. 

 

• Kommunen skal beskrive virksomhetens 

hovedoppgaver og mål, herunder mål for 

hvordan forbedringsarbeidet samt 

hvordan virksomheten er organisert. Det 

skal klart framgå hvordan ansvar, 

oppgaver og myndighet er fordelt. 

 

Helsetilsynsloven § 3 

 

Internkontrollforskr. 

 

Forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring 

 

Internkontrollforskr. § 5a 
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• Det skal foreligge oversikt over områder 

i virksomheten hvor det er risiko for svikt 

eller mangel på etterlevelse av 

myndighetskrav. 

 

• Internkontrollen skal dokumenteres, og 

dokumentasjonen skal til enhver tid være 

oppdatert og tilgjengelig. 

 

• Virksomheten skal være gjenstand for 

kontinuerlig forbedringsarbeid. 

 

 

Kvalitetsforskr. § 6d 

 

 

 

 

 

Kvalitetsforskr.. § 5 

 

 

 

Kvalitetsforskr. § 8f 

 

I hvilken grad er det 

etablert tilfredsstillende 

rutiner for rekruttering og 

tilsetting i legetjenesten? 

 

 

• Kommunen plikter å skaffe vikar eller 

iverksette andre nødvendige tiltak ved 

legemangel. 

 

• Kommunen skal søke om nye 

avtalehjemler når det er nødvendig. 

 

• Før kommunen søker om ny 

fastlegehjemmel skal saken forelegges 

samarbeidsutvalget til uttalelse. 

 

• Kommunen skal kunngjøre ny eller ledig 

avtalehjemmel i Tidsskrift for den norske 

legeforening og/eller i landsdekkende 

avis o.l. med minst 3 ukers søknadsfrist. 

 

• Kommunen skal informere berørte 

tillitsvalgte om ledige stillinger. 

 

• Offentlige stillinger skal kunngjøres på 

en slik måte at det blir allment kjent at 

stillingen er ledig. 

 

• Tilsetting skal skje skriftlig. 

 

 

ASA 4310, pkt. 6.3 

 

 

 

 

ASA 4310, pkt. 6.3 

 

 

ASA 4310, pkt. 5.3 

 

 

 

 

ASA 4310, pkt. 5.3 

 

 

 

 

Hovedavtalen del B § 3-1 

 

 

 

SOM-2016-2418 

 

 

 

Aml. § 14-5 

HTA § 2-1 
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VEDLEGG 3: METODE OG GJENNOMFØRING 

Generelt om forvaltningsrevisjon 
 
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av kommunens/fylkeskommunens økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger.  

Herunder om: 

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 

kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger,  

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området,  

c) regelverket etterleves,  

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,  

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige 

utredningskrav,  

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger 

og/ eller om resultatene for virksomheten er nådd.  

 

Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til: 

• økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse  

• at kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverket  

• å skaffe fram informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets/fylkestingets tilsyn med 

forvaltningen   

 

Det er kontrollutvalget i den enkelte kommune/fylkeskommune som skal påse at 

kommunens/fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget.  

 

Det er kommunens/fylkeskommunens revisor som gjennomfører selve forvaltningsrevisjonen. 

Utførelsen skal skje i tråd med god kommunal revisjonsskikk, herunder RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon (vedtatt av styret i Norges kommunerevisorforbund).  

 

Sluttproduktet i hver forvaltningsrevisjon er en rapport som oversendes til behandling i 

kommunens/fylkeskommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer videre til 

kommunestyret/fylkestinget om de gjennomførte prosjektene.  

 

Bestilling fra kontrollutvalget 
 

Revisor må gjennomføre forvaltningsrevisjonen i samsvar med kontrollutvalgets bestilling.45 

 

Kontrollutvalget i Tana kommune vedtok den 9. januar 2017 (sak 04/17) oppstart av 

prosjektet med følgende hovedproblemstilling: 

 

                                                 
45 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 10. 
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Har Tana kommune forsvarlige legetjenester? 
 

Kontrollutvalget vedtok i samme sak at «prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 

skulle forelegges kontrollutvalget til orientering så snart den er ferdigstilt.» 

 

Prosjektplanen ble oversendt Kontrollutvalgan IKS den 22. februar 2017.  

 

Kontrollutvalget i Tana kommune behandlet den 31. mai 2017 prosjektplanen for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Legetjenesten. Av vedtaket framgår det at «problemstillingene 

i den fremlagte prosjektplanen (..) er i samsvar med det kontrollutvalget ønsker svar på og 

kontrollutvalget godkjenner planen». 

 

Oppstart 
 

Revisor skal sende oppstartsbrev til administrasjonssjefen så tidlig som mulig i prosjektet.46 

 

Revisjonen sendte oppstartsbrev til rådmannen i Tana kommune den 3. oktober 2017.  

 

I sitt svar av 5. oktober 2017 utpekte rådmannen kommunalsjef for helse og omsorg, Anu 

Saari som kontaktperson. Rådmannen opplyste også at Saari er fungerende virksomhetsleder 

for legetjenesten. 

 

Det ble ikke avholdt oppstartsmøte før oppstarten av forvaltningsrevisjonsprosjektet. 

 

 

Datainnsamling 
 

Revisor må innhente data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på 

problemstillingen(e) i undersøkelsen. Eksempler på metoder som kan benyttes er intervju, 

spørreskjema, observasjon, dokumentanalyse, statistiske analyser, regnskapsanalyse og 

systemanalyse.47 I den grad det er tjenlig, bør det benyttes flere metoder for innsamling av 

data (data- og metodetriangulering). 

 

Nedenfor redegjør vi nærmere for de metoder for innsamling av data som er benyttet i denne 

undersøkelsen. 

 

 

Har Tana kommune forsvarlige legetjenester? 
 

1. Er legetjenesten organisert i tråd med krav i forskrift? 

2. Er det etablert et betryggende system for internkontroll i legetjenesten? 

3. Er det etablert tilfredsstillende rutiner for rekruttering og tilsetting i legetjenesten? 

 

  

                                                 
46 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 13. 
47 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 26.  
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For å finne svar på ovennevnte hoved- og underproblemstillingene er følgende metoder for 

datainnsamling benyttet: 

 

• Dokumentanalyse 

- Årsberetninger 

- Delegasjonsreglement 

- Kommuneplanens handlingsdel 

- Kommunal planstrategi 

- Organisasjonskart 

- Stillingsutlysninger 

- Fastlegeavtale 

- Fylkesmannens statusbilde for Tana kommune 

- helsenorge.no 

 

I tillegg har revisjonen benyttet kommunens hjemmeside til å innhente informasjon.  

 

• Intervju 

Revisjonen har gjennomført intervju med rådmann Jørn Aslaksen, kommunalsjef helse og 

omsorg/konstituert virksomhetsleder for legetjenesten Anu Saari samt konstituert 

kommuneoverlege Kai Syverud. Intervjuene er gjennomført via videokonferanseutstyr, og 

det er ført referat fra samtlige av de gjennomførte intervjuene.  

 

I utgangspunktet skulle revisjonen også gjennomføre intervju med en av kommunens 

fastleger, men denne valgte å trekke seg samme dag som intervjuet skulle gjennomføres. 

Revisjonen har fått opplyst at bakgrunnen for denne beslutningen var at vedkommende 

lege vurderte det slik at man ikke hadde tilstrekkelig med fartstid i kommunen til å 

besvare de aktuelle spørsmålene. Revisjonen vurderer det slik at dette med svært liten 

sannsynlighet har innvirkning på rapportens endelige vurderinger og konklusjoner.  

 

• Elektronisk korrespondanse 

Revisjonen har hatt jevnlig og fortløpende korrespondanse med kommunalsjef helse og 

omsorg/virksomhetsleder for legetjenesten Anu Saari, både per epost og telefon. Videre 

har revisjonen stilt spørsmål til ledende helsesekretær Lillian Saua per epost. Disse er også 

besvart per epost.  

 

• Statistikk 

- Statistisk sentralbyrå/KOSTRA 

 

 

Gyldighet og pålitelighet 

 

I valg av metode må revisor sikre dataens relevans (gyldighet/validitet) i forhold til 

problemstillingen(e).48 Datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataens 

pålitelighet (reliabilitet). 

 

Dataens gyldighet er søkt sikret gjennom at revisjonen har innhentet eller etterspurt all 

dokumentasjon som kan tenkes å ha informasjon om kommunens praksis. Revisjonen har 

innhentet reglement/retningslinjer, fastlegeavtale samt annen dokumentasjon som er av 

                                                 
48 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 27. 
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relevans for prosjektets tema. I de tilfeller der revisjonen har hatt spørsmål knyttet til 

dokumentasjon eller annet, har vi hatt fortløpende korrespondanse med kommunen, enten per 

epost eller per telefon. 

 

Dataens pålitelighet er søkt sikret gjennom at fakta i rapporten er verifisert av informantene. 

Videre sikres dataens pålitelighet gjennom at det er utarbeidet intervjuguider i forkant av 

intervjuene. Dette sikrer at informantene blir stilt mange av de samme spørsmålene, hvilket 

igjen bidrar til å sikre svarenes pålitelighet. 

 

Bruk av flere metoder for datainnsamling, samt revisjonens interne rutiner for kvalitetssikring 

bidrar også til å sikre at innsamlet data er pålitelig.  

 

Verifisering 
 

Data som er innsamlet ved hjelp av intervju skal som hovedregel verifiseres.49 I praksis 

innebærer dette at et utkast til rapport blir sendt til informantene i revidert(e) enhet(er) for 

gjennomlesing. Dette gjøres for å unngå faktafeil, og for å sikre at det materialet som 

undersøkelsen bygger på blir mest mulig fullstendig og pålitelig.  

 

Rapporten ble sendt på verifisering til informantene i undersøkelsen den 12. januar 2018. 

Revisjonen mottok en samlet tilbakemelding den 22. januar 2018. Tilbakemeldingene var av 

en slik karakter at det ble gjort endringer i rapporten.  

 

Intern kvalitetssikring 
 

Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres.50 Kvalitetssikringen skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre må det sikres at 

det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og 

konklusjoner. 

 

Forvaltningsrevisor Kjerstin Johnsen har vært prosjektleder for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bård Larsson har vært 

prosjektmedarbeider, og har også stått for kvalitetssikringen av rapporten. Fagansvarlig 

forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann har stått for kvalitetssikring av prosjektplanen. 

Kvalitetssikringen har bestått av gjennomgang av og tilbakemeldinger knyttet til henholdsvis 

prosjektplan og utkast til rapport.  

 

Høring 
 

Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår 

av rapporten.51 Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i 

kontrollutvalget. 

 

Rapporten ble sendt på høring til rådmannen den 29. januar 2018. Høringsfristen ble satt til 5. 

februar 2018. 

 

                                                 
49 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 29. 
50 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 45. 
51 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 16. 
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Revisjonen mottok rådmannens høringssvar den 5. februar 2018. Av høringssvaret framgår 

det at rådmannen ikke har merknader utover det som allerede er bemerket i forbindelse med 

verifiseringen av rapporten.  

 

 


