
Til  

AF’s landsrådsmøte 2022 

NFA’s årsmøte 2022 

 

Behov for støtte til fastleger i helsefelleskap - Utvikling av en ny rolle 
 
Helsefellesskap ble innført i Norge i 2020-2021. 
Helsefellesskap er formaliserte møtearenaer mellom 

• politisk nivå i kommunen, 
• spesialist- og kommunehelsetjeneste, 
• fastleger og brukere  

 
som skal 

• planlegge og utvikle tjenestene sammen 
• inngå og etterleve forpliktende avtaler om samarbeidet. 

 
Fastleger skal delta på alle nivå i helsefellesskapet. 
AF og NFA bidro i 2021 til å få på plass en 
Ny veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskap (legeforeningen.no) 
Det har vært gjort et stort arbeid i ulike deler av landet, med rekruttering av fastleger til 
helsefellesskapene. I mange av helsefellesskapene er fastleger på plass. 
 
Å være fastlege i helsefellesskap er en ny rolle.  
Hovedoppgaven er å bringe den allmennmedisinske dimensjonen inn i møtefora og avtaler som 
tradisjonelt har hatt størst fokus på pleie, omsorg og ivaretakelse (samhandling mellom kommunale 
tjenester og sykehus). Dette er en stor mulighet til å vise hvor viktige fastleger og norsk 
allmennmedisin er, men, ikke minst, svært viktig for å sikre samlet kvalitet i helsetjenesten framover.  
 
Målet må være at fastleger i helsefellesskap blir synlige, tydelige, kompetente rådgivere 
Det er krevende å finne en balanse i rollen som allmennmedisinsk rådgiver, som skal kunne påvirke 
saker, men uten å skulle beslutte noe på vegne av fastlegene. Mange vil være «ensomme svaler» i 
møteforaene de skal delta i. De vil trenge kolleger å rådslå med. 
 
Det er derfor viktig at AF og NFA engasjerer seg i arbeid for å sikre kompetanse, gode 
arbeidsbetingelser og støtte til kolleger som går inn i dette viktige arbeidet. 
 
Forslag til vedtak 
Allmennlegeforeningen /Norsk forening for allmennmedisin vil i 2022 – 2023 bidra til  

• å utvikle/beskrive rolle og kompetansebehov for fastleger i helsefellesskap 

• å arrangere kurs/work-shops for fastleger i helsefellesskap 

• å beskrive/eventuelt utvikle nettverk som fastleger i helsefellesskap kan inngå i for å kunne 
rådslå og finne støtte 

 
 
Vennlig hilsen  
Faggruppe for samhandling, NFA  
v/Karin Frydenberg, Ellen Anita Fagerberg, Anton Rodahl, Morten Engzelius, Benny Adelved, Olav 
Thorsen, Kjell Daniel Sørli og Bente Thorsen 

 

https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/tillitsvalgt/artikler-for-nyhetsbrev/naringsdrivende-leger/ny-veileder-om-fastlegers-deltakelse-i-helsefellesskap/

