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Høringsuttalelse om forslag om å innføre krav om at kommuner og 
helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle 
tjenester 
 
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår som ledd i oppfølgingen av Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2020–2023 å innføre et nytt punkt i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 første 
ledd. Det nye punktet stiller krav om at samarbeidsavtalene mellom kommuner og 
helseforetaket skal inneholde en konkret beskrivelse av hvordan avtalepartene sammen skal 
utvikle og planlegge tjenestene. Målet med lovforslaget er at helseforetak og kommuner skal 
avtale helt konkret hvordan de skal gjennomføre felles planlegging av tjenester til pasienter 
med behov fra begge tjenestenivåer, og hvordan de konkret skal involvere hverandre i eget 
planarbeid som har betydning for den andre. Departementet tror at en slik konkret beskrivelse 
vil bidra til de felles planleggingsprosessene som er nødvendig for å sikre sammenhengende 
helse- og omsorgstjenester og en bedre utnyttelse av de samlede ressursene. 
 
Allmennlegeforeningen stiller seg positive til etablering av Helsefelleskap hvor fastleger skal 
være representert i alle de tre samarbeidsnivåene. Vi støtter også forslaget til et nytt punkt i 
helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 første ledd. Erfaringene fra tidligere inngåtte avtaler er at 
de ofte er lite kjent og at fastleger i liten grad har vært involvert i utarbeidelsen av dem. 
Fastlegene besitter en kompetanse som vil være avgjørende for at en skal kunne få til god 
samhandling om de pasientgruppene Helsefellesskapene er bedt om å prioritere. For alle 
planlagte tiltak Helsefellesskapene vurderer, må det sikres at fastlegene ute i kommunene 
tilføres nødvendig kompetanse og ressurser før eventuelle endringer iverksettes. 
 
Kommunene må også sørge for at de har representative fastleger i alle de ulike nivåene i 
Helsefellesskapet og at det settes av budsjettmidler for å honorere slikt arbeid.  
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