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Vedlegg: 
Innsendt søknad om prosjektmidler 

Innstilling til vedtak: 
1. Fastlegerådet tar orientering om samhandlingsprosjekt rekruttering Vesterålen til 

orientering 
2. Fastlegerådet ber om ny orientering når prosjektet er kommet godt i gang og 

eventuelle målbare effekter av prosjektet kan presenteres 
3. Fastlegerådet erkjenner at bærekraft i helsetjenesten er utfordret og at rekruttering er 

en utfordring for å opprettholde kvalitet i våre tjenester. Fastlegerådet stiller seg 
derfor til disposisjon for prosjektledelsen ved behov for støtte undervegs 

 

Bakgrunn: 
Samhandlingsprosjektet skulle legges frem til orientering i Fastlegerådet 6. oktober, men 
saken ble utsatt og legges derfor frem i møte 16. desember. Som navnet på prosjektet tilsier, 
omhandler prosjektet rekruttering av helsefaglig personell til Vesterålen. Tidligere 
Overordnet samarbeidsorgan (OSO) fikk i 2020 ei orientering om tankene rundt prosjektet, og 
i etterkant er søknad om forprosjekt sendt inn, og man er klare til å gå i gang. Fastleger ute i 
kommunene og i spesialisthelsetjenesten er direkte berørt av rekrutteringsutfordringene, og 
saken legges derfor frem for Fastlegerådet som orienteringssak. Fastlegerådet inviteres 
samtidig til å stille seg til disposisjon for prosjektet om prosjektledelsen har behov for støtte 
undervegs. 

Saksfremlegg 
Fra å ha vært parter skal helseforetaket og kommunene nå være partnere i Helsefellesskapet, 
og man skal samhandle bedre om pasientene, spesielt de mest sårbare pasientene. Dårlig 
personellmessig kontinuitet svekker grunnlaget for samhandlingen og truer den samlede 
kvaliteten på helsetjenesten.  
Rekrutteringsutfordringene gjelder både leger og sykepleiere. Seks av 10 distriktskommuner 
sier at det er vanskelig å rekruttere leger til kommunen. Fastlegekrisen som har rammet 
allmennlegetjenesten de siste årene, har ytterligere forverret situasjonen.   
 
Legerekruttering og stabiliseringsutfordringer på norske lokalsykehus er lite utforsket, men 
det er mye som taler for at lokalsykehusene har de samme utfordringene som kommunene 
med å sikre seg og beholde kompetent arbeidskraft. Mangelen på legespesialister og 
spesialsykepleiere tvinger frem innleie av korttidsvikarer som er både dyrt og gir dårlig 
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kontinuitet. Helse Nord brukte over 250 millioner kroner på vikarer i 2019. 
Nordlandssykehuset brukte totalt 64,6 millioner på innleie av vikarer fra firma i 2019, 
herunder 52,1 millioner til legespesialister og 7,9 millioner til sykepleiere. Dette tallfester 
omfanget av rekrutteringsutfordringen vår landsdel, og vår region står overfor. 
 
Vesterålen består av fem kommuner som sokner til Nordlandssykehuset Vesterålen. Det bor 
omtrent 30 000 mennesker i regionen. Alle kommunene i Vesterålen har i perioder hatt 
utfordringer med rekruttering og stabilisering av leger og har vært avhengige av kostbare 
korttidsvikarer.  Kommunene har valgt forskjellige strategier for å sikre seg nok leger. Gode 
lønnsvilkår, fleksible arbeidstidsordninger og permisjonsregler, samt støtte til 
videreutdanning er brukt. Det er vanskelig å vurdere om tiltakene har hatt effekt.  
 
Det fremkommer i beskrivelsen av forprosjektet at alle kommuner i Vesterålen også har 
utfordringer med å rekruttere sykepleiere og helsefagarbeidere. Lønn og stabiliseringstillegg 
har blitt brukt for å tiltrekke seg sykepleiere, uten at situasjonen har blitt vesentlig bedre. 
Videre fremkommer det at Nordlandssykehuset Vesterålen totalt brukte 12,7 millioner på 
innleide vikarer fra firma i 2019, herunder 11,1 millioner til legespesialister og 0,7 millioner 
til sykepleiere.  Noen avdelinger har stabilt personell og god rekruttering mens andre er 
avhengig av innleide av korttidsvikarer. Det gjelder også ved DPS lokasjon Vesterålen, hvor 
det har vært svært krevende over tid med hensyn til mangel på overleger.  
  
Kommune og lokalsykehuset rekrutterer i stor grad i den samme arbeidstakermassen, men 
det betyr ikke at man nødvendigvis er i en konkurransesituasjon. Dersom regionen som 
helhet er attraktiv for søkere, så betyr det at begge parter kan bedre sin rekrutteringsbase.  
Felles rekrutteringsstrategi og tiltak kan gi en viktig synergieffekt som gagner begge parter. 
Kommunene i Vesterålen og Nordlandssykehuset Vesterålen har derfor jobbet frem et felles 
rekrutterings- og stabiliseringsprosjekt.  
 
Kunnskapen som ligger til grunn for dette prosjektet er basert på nasjonal og internasjonal 
forskning om rekruttering og stabilisering av helsepersonell i utkantstrøk, men også på 
erfaringene fra eget distrikt. 
Prosjektet i sin helhet vil bli lagt frem for Fastlegerådet av prosjektleder Anders Svensson, 
som også er kommuneoverlege i Bø kommune. 
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