
 

Referat fra møte om samarbeid mellom fastlegene og 
Helse Nord-Trøndelag, 13.03.2018 

Sted: Videokonferanse mellom Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger 

Tilstede:  

 Fra kommunene:  

Dragan Zerajic, Christine Agdestein, Kjetil Klungre, Tommy Aune Rehn 

 Fra Helse Nord-Trøndelag: 

Børge Winther, Svenn Morten Iversen, Randi Sudbø Brandtzæg, Bård Haugnes, Paul 

Georg Skogen, Klas Erik Hagstrøm og Olav Bremnes (referent) 

 

Bakgrunn 

Bakgrunn for møte var høringsinnspill fra allmenlegeforeningen i Nord-Trøndelag til 

strategiplanen for Helse Nord-Trøndelag (HNT), og brev fra Allmennlegeutvalgene i Steinkjer 

og Verdal om uforsvarlig oppgaveoverføring fra Helse Nord-Trøndelag til fastlegene.  

 

Momenter fra diskusjonen: 

- Orientering om at administrativt samarbeidsutvalg på møte i februar 2018 har bestemt 

å opprette et fagråd mellom kommunene og helseforetaket for å styrke samarbeidet 

mellom legetjenesten i kommunene og HNT 

- Orientering fra fastlegene om bekymring over den økende oppgaveforskyvningen fra 

HNT til fastlegen, med konkrete eksempler som også er gjengitt i brevene fra 

fastlegen. 

- Ulike muligheter for jobbglidning i kommunene og Helse Nord-Trøndelag, men dette er 

ønskelig å se nærmere på.  

- Endrede rutiner fra Helfo for finansiering av blodprøver, er en endring som nå utfordrer 

dagens praksis for samarbeid mellom sykehuset og kommunene. Det ble referert til 

brev fra fastlegene i Levanger til Helse Nord-Trøndelag om endret praksis fra 

01.04.2018. 

- Det ble vist til erfaringer fra andre steder i landet med et forpliktende samarbeid 

mellom legen i kommunehelsetjenesten og helseforetak. Det ble konkret vist til 

«Møteplass Oslo» som er et slikt etablert fora. Se vedlegg som viser hva de har 

arbeidet med. 

- Det er også etablert tilsvarende fora mellom St. Olav og legen i kommunene. 

https://ekstranett.helse-midt.no/stolav/samarbeidsutvalg/fagutvalg-

leger/default.aspx  

- Felles ønske om å etablere et legeutvalg for å sikre et godt samarbeid mellom 

kommunelegene og HNT.  

 

 

 

 

 

 

https://ekstranett.helse-midt.no/stolav/samarbeidsutvalg/fagutvalg-leger/default.aspx
https://ekstranett.helse-midt.no/stolav/samarbeidsutvalg/fagutvalg-leger/default.aspx


 

Konklusjon: 

1. Det utarbeides et mandat for et felles legeutvalg 

Ansvarlig: Christine Agdestein og Olav Bremnes 

2. Det avklares representasjon fra kommunene og Helse Nord-Trøndelag 

Ansvarlig: Tommy Rehn (for kommuneoverlegene) og Dragan Zerajic (for fastlegene) 

for kommunene og Paul Georg Skogen fra Helse Nord-Trøndelag. 

3. Avklare med administrativt samarbeidsutvalg om å etablere et legeutvalg mellom 

kommunen og HNT. Oversende mandat og forslag til representasjon. 

Ansvarlig: Dragan Zerajic, Sunniva Rognerud og Olav Bremnes 


