
Sak 35/2020: Oppnevning av legerepresentant  

Kommunene og HNT har revidert sin overordene samarbeidsavtale, som vil gjelde fra 1. januar. 
Denne kan du se her. 
I ny avtale blir leger en nøkkelgruppe, som blir representert på ulike nivåer. Dette gjelder innenfor 
følgende: 
  

1. Fastlegerepresentant: Dette blir en ny rolle, og fastlegerepresentanten blir ett fast medlem i 
ASU. Mulig denne også får en rolle i PSU, og da i så fall som observatør. Dette er p.t. uavklart. 
Vi ønsker en representant her fra en av kommunene i nordre Trøndelag (samt Osen og 
Bindal). Jeg tror det er en fordel at vedkommende er selvstendig næringsdrivende, og ikke 
kommunalt ansatt. Vedkommende skal da representere fastlegene som yrkesgruppe, og ikke 
Legeforeningen. Dette blir ivaretatt av ansattrepresentant. ASU har ca. 5 møter per år (PSU 
har 3-4). Representanten kan påregne å få praksiskompensasjon for møtene, men dette blir 
sannsynligvis ikke avklart før saken behandles politisk på nyåret. Vi ønsker en representant 
og en vara. 
  

2. Ansattrepresentant: Samme ordning som i dag. To representanter, og vi ønsker en fra 
Legeforeningen og en fra enten NSF eller Fagforbundet. Disse to representerer kommunene. 
Her ønsker vi en fra Legeforeningen som ivaretar arbeidstakerinteressene, så vedkommende 
kan gjerne ha en posisjon i Legeforeningen. Denne må ikke nødvendigvis være fastlege, og 
heller ikke næringsdrivende. Vi ønsker en representant og en vara. Her er 
praksiskompensasjon noe uavklart, og jeg er ikke sikker på hva som er gammel praksis. Mulig 
vi kan ta opp dette i samme politiske sak som for fastlegerepresentant. 
  

3. Kommuneoverlegerepresentant: Videreføres som i dag. En representant for alle 
kommunene. Ivaretar det samfunnsmedisinske perspektivet, og alle kommuneoverlegene. 
Denne oppnevnes av kommunene direkte. En representant og en vara: 
  

4. Fagråd for legesamarbeid: En videreføring av dagens legeutvalg, bare at de blir formalisert 
som ett fagråd. Normalt sett en representant per kommuneregion (totalt seks), og ca. seks 
representanter fra HNT. Disse oppnevnes av hhv. kommunene og HNT. Det skal velges en 
leder i fagrådet, og denne vil automatisk få fast plass som observatør i ASU. Fagrådet velger 
selv en leder. 
  

  
Det er altså for punkt 1 og 2 vi ønsker oppnevnt en representant + en vara. Kommunene oppnevner 
selv gruppe 3 og 4 (men det er sikkert mulig å gi dem innspill). 
Dersom dere klarer å finne kandidater til dette innen 4. desember hadde det vært flott! 
  
PS: Første møte i ASU neste år er 19. januar. Dette blir første møte for de som velges. 
  

Ta kontakt dersom det er noe mer du lurer på, og ha en god helg så lenge 😊 
  

Med vennlig hilsen 
  

Jonas Sjømæling 
Samhandlingskoordinator Helse, Nordre Trøndelag 
 

https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Godkjenning%20av%20samarbeidsavtalen/Revidert%20samarbeidsavtale%20godkjent%20i%20ASU%20-%20PSU%2002.06.2020.pdf

