
Fagmiljøene er tett involvert i 
hele utviklingsløpet og de er 
sentrale brukere av statistikken 
som prosjektet produserer. 

Vi har et godt samarbeid med Helsedirektoratet og føler oss trygge på at 
løsningen vil videreutvikles slik at den blir et verdifullt verktøy for den 
enkelte lege og legekontor i sitt arbeid med intern kvalitetsutvikling. 
Ivaretagelse av enkeltlegers vern og beskyttelse har stått sentralt.

Torgeir Hoff Skavøy, nestleder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA)

 Sitat fra Dagens Medisin: “Lanserer verktøy for å måle aktivitet hos fastleger”, publisert 2020-03-06
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Alle innspill fra fagmiljøene samles i vår 
behovsbank. Sammen avgjør vi hvilke 
statistikker som skal prioriteres og drøfter 
mulig innhold. Videre utforsker vi tilgjengelige 
data og lager konsepter som verifiseres med 
fagmiljøet via møter, brukertester og intervjuer. 
Når statistikkene er ferdig utformet og 
verifisert kan vi gjøre de tilgjengelig for 
brukerne.

Arbeidsprosess

data informasjon innsikt
Vi bruker data om allmennlegetjenesten fra 
Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) som 
hovedkilde. Vi jobber også med koblinger til andre 
registre som gir økte muligheter for å skape 
helhetlig statistikk på tvers av tjenestenivå.

www.helsedirektoratet.no

Allmennlegedata
Prosjekt 

Brukeren først
Prosjekt allmennlegedata gir leger, kommuner, regionale og 
sentrale myndigheter verktøy som skal bidra til å sikre god 
styring, forvaltning og kvalitetsutvikling i allmennlegetjenesten. 

I samme portal som fastlegene skal de som jobber med 
allmennlegetjenesten på kommunalt nivå få tilgang til 
data for sin kommune og kunne sammenligne seg selv 
med andre.  

På Tjenesteportalen for helseaktører får fastlegen tilgang 
til egne innrapporterte data og har mulighet til å 
sammenligne seg med andre fastleger regionalt og 
nasjonalt. 

Vi publiserer jevnlig statistikk på helsedirektoratet.no. 

Helsedirektoratet.no Fastlegens egne data

 Aktivitet på legekonto
 Tidsbru
 Behandlinger og undersøkelse
 Diagnoser

Innhold i statistikkene
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Fastlege

Legevakt

Kommunale helsedata

Sjekk ut resten av 
våre statistikker her!

Vi har til nå publisert 15 forskjellige 
statistikker som viser bruk av forskjellige 
takster og diagnoser. De to nyeste viser 
også bruk av legevakt. 

15
4930 5173

Statistikker

Fastleger
Fastlegeavtaler

Statistikkvisningene vil, etter hvert som de utvikles og berikes, 
gi fastleger, kommuner og nasjonale myndigheter et verktøy 
som vil bidra til kvalitetsutviklingen i allmennlegetjenesten og 
god forvaltning og kunnskap om tjenesten.

- Olav Isak Sjøflot 
Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet avd. helseregistre

Portalen skal tilby fastlegene temabaserte 
rapporter og oversiktsprofiler som ved 
utviklingsgrafer og nøkkeltall belyser aktiviteten i 
egen praksis og egen pasientliste sammenlignet 
med andre. 

Vi ønsker med denne løsningen 
å gi fastleger innsikt i egen 
praksis og tilby et verktøy for 
kvalitetsforbedring. 

Målgruppe

Planlagt 
pilot
15. desember

§ 3-1. Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Kommunens ansvar [...] innebærer plikt til å 
planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere 
virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold 
er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.

1373
FASTLEGEKONTORER

Målgruppene vil få tilgang til oversiktsprofiler og temabaserte 
rapporter for sin kommune. Målet er å bidra med innsikt og 
kunnskap som sikrer god planlegging, styring og kvalitetsutvikling 
av allmennlegetjenesten i kommunen. 

 Kommunedirektø
 Helse- og velferdsdirektø
 Kommuneoverlege
 Folkehelsekordinato
 Legevaktssje
 med flere




Målgrupper

356
Kommuner

5 424 985
Innbyggere i 


fastlegeordningen

Hei, jeg har laget noen 
spørsmål til deg! Ta 
gjerne en tur innom!

For utvalgt helsepersonell som har lov til å se data på et 
lavere nivå kan vi gi tilgang til et påloggingsstyrt system. 
Slik blir krav til personvern og anonymisering ivaretatt.

Statistikk som ivaretar pasientens og legens 
personvern (GDPR) offentliggjøres på 
Helsedirektoratets hjemmesider. 

offentlig statistikk

til statistikk
fra behov

Data bak pålogging

14 714 255
Alle konsultasjoner, 2019

15 386 014
Alle konsultasjoner, 2020

446 191
E-konsultasjoner, 2019

3 751 640
E-konsultasjoner, 2020

antall konsultasjoner hos fastleger
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Kilde: KPR

Kilde: FLO Kilde: FLO Kilde: FLO

Min oversikt

Logg utOla NordmannOversikt tjenester

Allmennlegedata

Temabaserte rapporter

Denne siden er en tjeneste for deg som fastlege. Formålet er å gi innsikt 

i egen praksis og å tilby et verktøy for kvalitetsforbedring. Elementene på 

denne siden presenterer statistikk og tall for din egen fastlegepraksis. Du 

kan også sammenligne med nasjonale og regionale tall. Ingen andre har 

tilgang til ditt innhold.   



Data er basert på innsendte refusjonsregninger til staten (HELFO), og er 

hentet fra kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Data som ikke 

stammer fra dine egne innsendte refusjonsregninger vises som anonym 

statistikk. 

hand-holding-medical Takst 660
Statistikken viser din bruk av takstkode 660 i 
årlig, fullstendig undersøkelse av pasienter 
med utviklingshemming, demens og kroniske 
psykoser som behandles med psykofarmika 
med behov for tverrfaglig oppfølging.

clipboard-list Legemiddelgjennomgang
Statistikken viser din bruk av takst for 
legemiddelgjennomgang (takstkode 2ld).

Oppkoblet fra norsk helsenett - 
alle tjenester tilgjengelig

bars meny

Under utvikling

Under utvikling


