
VEDLEGG I 

INDIVIDUELL AVTALE OM ALLMENNPRAKSIS I FASTLEGEORDNING 
FOR SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE LEGE  

Individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordning er inngått mellom 

lege............................………….. og 

..... .... ............................................kommune 

Den individuelle avtalen kan ikke overdras. 

Kontoradresse:

Telefon: 

Telefaks: 

PLIKTER OG RETTIGHETER 
Kommunens og legens plikter og rettigheter følger av   

• helse- og omsorgstjenesteloven
• forskrift om fastlegeordning
• avtale mellom staten/KS og Legeforeningen om basistilskudd og takster
• rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i 

fastlegeordningen i kommunene
• tariffavtale om leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten (SFS 2305)
• hovedtariffavtalen (HTA) og hovedavtalen (HA) så langt det passer

Legen gis et eksemplar av lov, forskrift og avtaleverk   

Maksimalt antall innbyggere på listen ……. 

Kort beskrivelse av kollegial fraværsdekning  

Legens faste vikar 

Legen har fellesliste med  

Legen installerer og bruker følgende system for pasientdata/ pasientadministrasjon 

Legen skal avgi grunnlagsdata for føring av pasientstatistikk på følgende måte 

Legen har følgende deltidsstilling(er) i kommunen: 

…………………….. 
……………………… 

Det utarbeides arbeidsavtale(r) for deltidsstillingen(e). 
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Avtale om mottak og veiledning av turnuslege gjøres for tiden: 
Vilkår fremgår av særskilt avtale. 

Legen aksepterer at allmennlegeutvalget vil kunne velge vedkommende som 
representant til samarbeidsutvalget. 

Legen forplikter seg til å akseptere rammeavtalens bestemmelser om tvisteløsning m.v. 
ved overdragelse av praksis, jf rammeavtalens § 5.6. 

Det utarbeides egen avtale for økonomisk samarbeid mellom legen og kommunen i de 
tilfeller der slikt samarbeid praktiseres. 

ÅPNINGSTIDER OG TELEFONTIDER 

dag Åpningstider telefontider

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Kommunen utbetaler basistilskudd senest den 12 i hver måned. Tilskuddet settes inn 
på konto…………… 

Avkorting i basistilskuddet foretas etter reglene i ASA 4310. 

Lengre fravær uten vikar skal meddeles kommunen i så god tid som praktisk mulig.  

VIRKETID OG REVISJON 
Den individuelle avtalen kan av begge parter kreves revidert første gang............, 
deretter én gang pr. år, dog gjelder kortere frister ved tilplikting og listereduksjon. 

TVIST 
Tvist om forståelsen av denne avtalen løses etter § 16 i rammeavtalen mellom KS og 
Dnlf. 

Sted  ........................Dato................ 

.............................. .......................................... 
for kommunen legen 
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VEDLEGG II 

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV TRUENDE OG 
VOLDELIGE PASIENTER  

1) Vurdering av alternative tiltak
Dersom en listeinnbygger har fremvist truende eller voldelig adferd overfor fastlegen, andre som er
ansett hos fastlegen eller deres familier, kan legen be kommunen om umiddelbar bistand for
håndtering av saken. Kommunen og fastlegen skal drøfte alternative tiltak, eksempelvis:

• Anmodning til pasienten om bytte av liste til en bestemt fastlege som har sagt seg villig til å
motta pasienten

• Stille krav til pasient om at to eller flere leger eller annet helsepersonell skal være tilstede i
konsultasjon

• Sikkerhetstiltak på kontoret (alarmsystemer, sikkerhetslåser mv.)
• Vektertjeneste
• Samarbeid med politi. Tilstedeværelse av politi i konsultasjon
• Suspensjon av legens listeansvar ift. denne pasienten – midlertidig overflytting av det

allmennmedisinske ansvaret til aktuell institusjon i kommune eller nabokommune
• Flytting av pasienten fra legens liste

Fastlegen kan kreve at kommunen fatter vedtak om at pasienten flyttes fra listen i henhold til 
fastlegeforskriften § 15, jf. § 5.  

2) Rutine for flytting av pasienter
Kommunen skal vurdere om det er forsvarlig at vedkommende pasient fortsatt skal få sitt behov for
allmennmedisinske tjenester dekket av en av kommunens fastleger.

Der det er grunnlag for å flytte pasienten til annen fastleges skal kommunen informere pasienten om at 
vedkommende kan velge ny lege innen en nærmere angitt frist.  

Dersom pasienten ikke innen en nærmere angitt frist, jf. tredje ledd over, har valgt ny lege, vil 
pasienten bli tildelt en ny lege. 

Kommunen skal umiddelbart kontakte den nye legen og drøfte hvordan vedkommende listepasient kan 
ivaretas ved legekontoret, herunder om det er aktuelt å iverksette noen av tiltakene nevnt i punkt 1), 
eventuelt andre tiltak.  

Kommunen skal samtidig informere pasienten om eventuelle tiltak som er iverksatt for å ivareta 
sikkerheten ved legekontoret og som pasienten har behov for å bli informert om.  

3) Rutiner der flytting av pasient har vært forsøkt

Kommunen skal sørge for et allmennmedisinsk tilbud også til pasienter der det ikke anses forsvarlig å 
flytte pasienten til en ny fastleges liste.  

Inntil pasienten har fått en ny fastlege skal kommunen sørge for andre tilbud. Det kan blant annet være 
tilbud tilknyttet en relevant institusjon i kommunen eller nabokommunen, eller etablering av en 
særskilt vaktordning etter avtale med leger i kommunen.  
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