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SSU sak 21 - 2022  
Fastlegerådet 
 

 
Vedlegg (t): 
Fastlegerådets sak 39-2021 Fastlegerådets mandat og oppnevning av representasjon til rådet og 
helsefelleskapets tre nivå 
Fastlegerådet sak 18-2022 Fastlegerådet 
SSU sak 07-2022 Samhandlingsarenaer i helsefellesskapsmodell 
 

Innstilling til konsensus: 
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar saken til orientering og vil ta stilling til oppnevning av 
medlemmer når SSU-saken om samhandlingsarenaer har nådd konsensus 

Bakgrunn: 
Fastlegerådet gjorde følgende vedtak i sitt møte 1. juni i år: 

1. Fastlegerådet anbefaler Nordlandssykehuset å drøfte fastlegerådets rolle i helsefellesskapet. 
2. Fastlegerådet avholder minimum ett møte etter at Nordlandssykehuset HF og strategisk 

samarbeidsutvalg (SSU) har tatt stilling til eventuell funksjon og mandat. 
 
Fastlegerådets rolle er ikke vurdert i sammenheng med helsefellesskapet. Fastleger skal være 
representert på alle nivå i helsefellesskapet. Dette er en ny rolle for fastlegene som gruppe. 
Fastlegerådet vurderte sitt mandat i behandlingen av sak 39 – 2021 og kom fram til at det er behov 
for en revisjon. Tidligere har overordnet samarbeidsorgan (OSO) hatt dette ansvaret. Omfanget av 
den forventede representasjonen fra fastlegene vil bli større etter hvert som SSU etablerer faglige 
samarbeidsutvalg, og disse setter i gang konkrete tiltak.  

Kommunenes vurdering: 
Kommunene viser til at fungerende leder av fastlegerådet er fastlege Øydis Hana fra Vestvågøy. Hana 
har vært aktivt med i behandlingen av saken i fastlegerådet og kommunene støtter derfor 
fastlegerådets vurdering av saken. 

Nordlandssykehusets vurdering: 
Nordlandssykehuset HF ser behov for en arena der fastleger som representerer gruppen i 
helsefellesskapets tre nivåer møtes for å drøfte aktuelle saker og problemstillinger med relevans for 
helsefellesskapet. 
 
Fastlegerådet har i sak 39-2021 bedt SSU se på mandat og hvem som skal oppnevne (kommunale) 
medlemmer til rådet da sekretariat ikke vet hvem som gjør dette (ser ikke ut til å være avklart etter 
oppstart 2019). SSU behandle dette spørsmålet i forbindelse med oppfølging av sak 7-2022 
Samhandlingsarenaer.  Dette vil gi partnerne tid til å ha en grundigere gjennomgang av fastlegerådet, 
og dets funksjon i relasjon til helsefellesskapet.  
 
Fastlegerådets vedtekter finnes her. 

Saksbehandler: Trude Kristensen 
Dato dok: 18.05.2022 
Møtedato: 15.06.2022 
Vår ref:  2022/1760 

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Fastleger%C3%A5det/M%C3%B8ter%202021/M%C3%B8te%20i%20fastleger%C3%A5det%2016.%20desember%202021/Fastleger%C3%A5det%20sak%20039-2021%20Fastleger%C3%A5dets%20mandat%20og%20oppnevning%20av%20representasjon%20til%20r%C3%A5det.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Fastleger%C3%A5det/M%C3%B8ter%202022/M%C3%B8te%201%20juni/Fastleger%C3%A5det%20sak%2018%20-%202022%20Fastleger%C3%A5det.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Strategisk%20samarbeidsutvalg%20(SSU)/2022/9.%20mai/SSU%20sak%2007-2022%20Samhandlingsarenaer%20i%20Helsefellesskapsmodell.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Fastleger%C3%A5det/Fastleger%C3%A5det_Vedtekter.pdf
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Innledning 
Veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskap sier følgende om forventninger til fastlegenes 
bidrag:  

Representasjon 
Fastleger som deltar i de ulike nivåene forutsettes også å delta i ulike forberedende aktiviteter, 
for 
eks. møter og annen dialog som helsefellesskapssekretariatet har ansvar for på vegne av 
kommunene i helsefellesskapet. Fastlegerepresentantene skal ha tilstrekkelige rammer for 
avklaringer i fastlegekorpset for eks. gjennom dialog med LSU og Allmennlegeutvalget 
(rammeavtalens pkt. 4.1.) i deltagende kommuner. 

 
Fastlegerådet må ta stilling til hvordan man best bruker fastlegeressurser i arbeidet i 
helsefellesskapet. Per i dag har ikke fastlegerådet en formell rolle knyttet til helsefellesskapet, men er 
et forum etablert og driftet av Nordlandssykehuset. Skal fastlegerådets mandat revideres for å 
forankre rådet i helsefellesskapet, eller finnes det andre måter å bruke fastlegeressursen som er mer 
relevant for helsefellesskapets behov for fastlegenes perspektiver? 
 
For resultatene i helsefellesskapet er fastlegenes bidrag på nivå tre det viktigste. Per i dag er det en 
fastlege representert på nivå 1, dialog- og partnerskapsmøtet, en fastlege er representert i SSU som 
er nivå 2. Nivå 3 er under etablering. På nivåene en og to har fastlegene møte og talerett, det er på 
nivå tre fastlegenes kompetanse skal vektlegges sammen med andre faglige perspektiver. 
 
I sitt møte 1. juni hadde fastlegerådet en konstruktiv diskusjon rundt rådets rolle og funksjon slik den 
har vært, og slik man tenker den framover. Rådets medlemmer er noe usikker på hvordan 
fastlegerådets/ fastlegenes relasjon til helsefellesskapet er og skal være. 
 
Fastlegerådet ønsker primært at rådet videreføres, men er åpne justeringer i både rolle og funksjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


