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Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og Helse 
Nord-Trøndelag HF 

 
 

3 Forankring og godkjenning 
«Retningslinje om samarbeid og oppgavedeling» mellom fastlegene og Helse Nord-Trøndelag HF skal behandles 

på en måte som sikrer tilstrekkelig medvirkning og legitimitet. Grunnlaget for retningslinjene er konsensus. Den 

enkelte utøver må uansett arbeide i samsvar med gjeldende lovverk.  

 

Retningslinjen har blitt utarbeidet i et samarbeid mellom representanter for fastlegene, kommuneoverleger og 

representanter fra Helse Nord-Trøndelag HF. Retningslinjer skal diskuteres internt i klinikkene og blant fastleger, 

for å sikre innspill underveis i arbeidet.  

 

3.1 Godkjenning i Helse Nord-Trøndelag HF 
Avdelingsoverleger som ikke sitter i legeutvalget, leder i lokalforeningene av overlegeforeningen (OF), private 

spesialister landsforening (PSL) og yngre legers forening (YLF) får retningslinjene til gjennomsyn når deres 

avdelinger/arbeidsfelt blir berørt.  Høringsinnspill behandles av legeutvalget.  

3.2 Godkjenning i kommunene  
Forankring i kommunene skjer ved at «Retningslinje om samarbeid og oppgavedeling» sendes til høring i 

allmennlegeutvalget (ALU og Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) i kommunene. Høringsinnspillene behandles av 

legeutvalget. 

Ved rekruttering av nye deltakere i legeutvalget skal kommuneoverlegeforumet og allmennlegeforeningen lokalt 

konsulteres.  

3.3 Godkjenning i ASU 
Godkjent retningslinje legges som vedlegg til lovpålagt avtale om samarbeid, «Ansvar og oppgavedeling mellom 

forvaltningsnivåene»  

 «Retningslinje om samarbeid og oppgavedeling» gjennomgås årlig og revideres ved behov.  

  



Legeutvalg mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF 
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Vedlegg 1 Sjekkliste  

Forslag til endring av oppgavedeling mellom Helse Nord-Trøndelag HF og fastleger  

 
Oppgaver som overføres skal ha disse kjennetegnene:  

a) Endringen gir like gode eller bedre tjenester for pasientene  

b) Endringen er forsvarlig både faglig og kapasitetsmessig  

c) Kompetanseoverføring er avklart mellom partene  

d) Økonomiske forhold og finansiering av tiltaket er sikret  

e) Oppgaven bør ha et visst volum, for at ny kompetanse kan opprettholdes over tid  

f) Endringen bør kunne implementeres hos flertallet av fastlegene, eventuelt hos noen få, etter spesiell 

avtale.  

 

1. Endringsforslag  (Beskriv kort den gode ideen, 1-2 setninger)  

2. Hvem fremmer saken  (Navn, rolle, avdeling, enhet)  

3. Mål/hensikt og bakgrunn for 
endringsforslaget  

(Beskriv dagens praksis. Hvorfor ønske om å endre dagens 
praksis.)  

4. Forslag til løsning  (Beskriv hvordan tiltaket/tjenesten ser ut etter ønsket 
endring.)  

5. Konsekvenser for pasient  (Hva er viktig for pasienten? Trygghet, tidsbruk, reisevei, 
økonomi m.m.)  

6. Konsekvenser for egen virksomhet  (Organisering, kompetanse, kapasitet, økonomi, 
ressursbehov, administrasjon m.m.)  

7. Konsekvenser for annen parts 
virksomhet  

(Organisering, kompetanse, kapasitet, økonomi, 
ressursbehov, administrasjon m.m.)  

8. Hvilke momenter er uavklarte  (Behov for mer utredning)4¢  

9. Interessenter  (Hvem blir berørt av endringen?)  

10. Hvem i HNT har deltatt i den interne saksforberedelsen  

Navn på leder som sender inn skjema  (Navn, tittel, e-postadresse)  

 

Når endringer er godkjent av legeutvalget presenteres de på en egen liste på fastlegesiden1.  

Saksgang:  
 

1. Endringsforslaget må være forankret i fagmiljøet.  
2. Legeutvalget får forslaget til vurdering og tar stilling til om det kan gjennomføres for alle fastleger, eller for 

noen (etter forespørsel) eller om oppgaven må forbli i Helse Nord-Trøndelag HF  
3. Fagsjef i Helse Nord-Trøndelag HF kan ved tvil drøfte saken med legene i Lokalt samarbeidsutvalg i 

kommunene (LSU)  
4. Saken og utfallet listeføres i «Retningslinjer for samarbeid mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten»  
5. Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og Helse Nord-Trøndelag HF sendes til høring i LSU i alle 

kommuner, og inngår som vedlegg i Samarbeidsavtalen mellom Helse Nord-Trøndelag HF og kommunene.  
6. Når det er vesentlige endringer med betydning for økonomi og ressurser, legges endringene fram i ASU. 

                                                           
1 Legesamarbeid 

https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/fastlegesiden

