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Den norske legeforening 

her. 

  

 
Deres ref.: HSAK202000089 Vår ref.: CG/LMF Dato: 21.10.2020 
  

Høring om forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal 

avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 1. september 2020. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøte 20. oktober 2020. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Norsk overlegeforening (Of) anser at det er ønskelig å bedre samarbeidet mellom 

omsorgsnivåene, og deler vurderingen av at dette mange steder fungerer for dårlig i dag. Det 

har opp gjennom årene vært iverksatt ulike tiltak for å styrke samarbeide, med varierende 

suksess. Of anser at det kunne være hensiktsmessig å gjøre en mer inngående kartlegging av 

hvorfor en ikke har lykkes bedre.  

 

I høringsdokumentet gis det en fremstilling av at helseforetakene kan instrueres i saken ved 

bruk av eier-linjen, men at regjeringen ikke har den samme muligheten til å styre kommunene. 

Of oppfatter at en derfor velger å foreslå å hjemle lovkravet i Helse- og omsorgstjenesteloven.  

 

Of anser at de oppførte punktene 1-13 er relevante og at de synes hensiktsmessig utformet. Of 

vil samtidig påpeke at det med dette vil bli stilt omfattende krav til begge parter (partnere) som 

det vil være krevende å realisere, og at det vil være utfordrende å etablere avtaler i dette 

omfanget mange steder. Of er bekymret for at manglende analyse av årsakene til dagens 

manglende planer og samarbeid, kombinert med et ambisiøst nytt lovkrav, kan medføre at 

betydelige ressurser vil benyttes til å utforme planer som ikke har ønsket effekt.  

 

Of er også usikker på om lov er et egnet virkemiddel for å nå målsetningen om bedre 

samarbeid som partnere. Of ser at det må utøves et påtrykk for å få videreutviklet samarbeidet, 

men vurderer at denne målsetningen kan nås på andre måter. Kravet om samarbeidsavtaler er 

allerede gitt i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1, og i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1. 

Etter Ofs syn kunne de detaljerte punktene 1-13 like gjerne vært formulert som krav gjennom 

oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene. En fordel med en slik ordning ville være 

at det vil være lettere å justere og å endre kravene som stilles.  

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Anne Karin Rime (sign.) 

leder 


