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Lise Dyremose er lege og dansk statsborger. Legeutdannelsen sin har hun fra 
Norge. Etter endt turnustjeneste i Norge, reiste hun hjem til Danmark. Her arbeidet 
hun som lege ved flere sykehus. Hun lengtet imidlertid tilbake til Norge. Da hun en 
dag så at den gamle doktorgården i Lillevik var til salgs, falt hun pladask, solgte hun 
alt hun hadde i Danmark, kjøpte doktorgården, og startet praksis som allmennlege 
der. Hun kontaktet så Lillevik kommune med ønske om å inngå fastlegeavtale med 
den. Kommunen svarte at den til tross for at Dyremose tilfredsstilte alle formelle 
krav, utvilsomt var en dyktig lege og i tillegg var den eneste legen i Lillevik uten 
fastlegeavtale med kommunen, ikke så noe behov for å inngå fastlegeavtale med 
henne. Fastlegedekningen i kommunen tilfredsstilte allerede de krav som følger av 
lov 30/2011 og forskrift 842/2012, slik at selv om kommunen hadde en ledig 
fastlegehjemmel, så den ikke noen grunn til å benytte denne. Det var rett og slett 
ikke behov for en ny fastlege i Lillevik, og kommunens knappe midler kunne 
brukes bedre på andre tiltak. 
 
Dyremose reagerte på dette og skrev et brev til kommunen der hun gjorde 
gjeldende at en unnlatelse av å inngå fastlegeavtale med henne gjør et ulovlig 
innhugg i den etableringsretten hun har etter EØS-avtalens regler. Allerede 
ordningen med at det er et begrenset antall fastlegehjemler var etter hennes 
oppfatning et ulovlig etableringshinder fordi den ikke bare gjør det svært vanskelig 
å drive selvstendig næringsvirksomhet som lege med mindre man har slik avtale, 
men også fordi den skjermer allerede etablerte leger med fastlegeavtale mot 
konkurranse. Dette gjorde at ordningen – reelt sett – i første rekke rammet leger fra 
andre land. For så vidt gjaldt kommunenes nektelse, påpekte Dyremose at antallet 
pasienter på listene til leger med fastlegeavtale med Lillevik kommune lå tett opp 
under taket etter fastlegeforskriften, og at det ikke var opp til kommunen å avgjøre 
om det var behov for en ny fastlege i Lillevik, men markedet. Ganske særlig gjaldt 
dette når kommunen hadde en ledig fastlegehjemmel. 
 
Til dette svarte Lillevik kommune at den ikke så at Dyremoses argumenter ga den 
grunn til å revurdere sitt standpunkt. I tillegg gjorde kommunen gjeldende at 
hensynet til en velfungerende fastlegeordning tilsa at de legene som har 
fastlegeavtale med kommunen også har stabile og forutsigbare rammebetingelser, 
herunder at den enkelte fastlege har rimelig stor grad av sikkerhet for et stort antall 
pasienter på sin pasientliste. Dette ville rokkes dersom kommunen alltid sørget for 
at fastlegehjemlene den hadde til disposisjon ble benyttet. Kommunen fastholdt 
derfor at den ikke har noen rettslig plikt til å benytte de fastlegehjemler den har så 
lenge fastlegetilbudet tilfredsstiller lovens krav, og at det skjønn som lå til grunn 
  



	

	

for standpunktet om ikke å inngå fastlegeavtale med Dyremose var forsvarlig. 
Under enhver omstendighet kunne ikke kommunen ha plikt til å inngå 
fastlegeavtale med Dyremose. En eventuell plikt kunne i høyden gå ut på å 
annonsere hjemmelen ledig, og invitere interessenter til å søke på den. 
Lise Dyremose reiste så søksmål mot Lillevik kommune. Her nedla hun påstand om 
at Lillevik Kommune prinsipalt skulle pålegges å inngå fastlegeavtale med henne, 
subsidiært annonsere fastlegehjemmelen ledig.  
 
 
Saksøker representerer Lise Dyremose. Saksøkte representerer Lillevik kommune.  
 


