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Svar på høring - pilot primærhelseteam 

Delta viser til høring om pilot med primærhelseteam i utvalgte kommuner. Delta og vår 
yrkesorganisasjon Helsesekretærforbundet organiserer en stor andel av helsesekretærene ved 
fastlegekontorene. Vi vil knytte følgende kommentarer til høringen: 

Delta er positiv til forsøksordningen. Vi mener det vil være positivt for pasienter og brukere å 
møte en større bredde i fagkompetanse og at ordningen kan bygge opp under en mer 
hensiktsmessig oppgavedeling mellom personellgruppene i fastlegeordningen.  

Delta mener det er viktig at det i piloten legges opp til forsøk med ulike modeller for 
finansiering av primærhelseteamene slik at man får erfaringer med virkninger av de ulike 
modellene.  

Helsesekretærene er ikke direkte omfattet av noen av de to modellene. Det er ikke lagt opp til 
at helsesekretærene er en del av takstsystemet. Vi finner det naturlig at der nytt personell 
(eksempelvis sykepleiere) på fastlegekontorene blir ansatt kommunalt, må dette også gjelde 
for helsesekretærene.  

 

Helsesekretærens plass og rolle i primærhelseteam 

Vi savner i piloten en tydeliggjøring/opplisting av oppgavene som helsesekretærene skal 
utføre i teamet.  

Helsesekretæren er en avgjørende del av bemanningen på et fastlegekontor. De har en presset 
arbeidshverdag med mange oppgaver. Tilstrekkelig grunnbemanning er viktig for at 
helsesekretæren får tid til å utføre sine oppgaver i teamet.  Vi reagerer likevel på at mange av 
arbeidsoppgavene som er «listet opp» for sykepleieren, er arbeidsoppgaver helsesekretæren 
gjør i dag.  

Det vil være lite hensiktsmessig dersom helsesekretæren skal fratas arbeidsoppgaver de er 
kvalifisert for og utfører i dag.  Vi ser det også som svært uheldig dersom slike 
arbeidsoppgaver skal utløse takster dersom de utføres av sykepleier, men ikke av 
helsesekretær. 
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Helsesekretæren må allerede fra start behandles som en likeverdig del av primærhelseteamet, 
og skal tas med på opplæring, ulike møter og evaluering. Derfor er det viktig at også 
helsesekretæren helt fra oppstart finner sin plass i teamet.  Vi håper at vi kan komme nærmere 
tilbake til dette i en snarlig dialog med myndighetene. 

 

 

Med vennlig hilsen 
Delta 

 

Lizzie Ruud Thorkildsen (sign) 
1. nestleder 

 

 

 

Kopi: 

Helsesekretærforbundet i Delta 

 

 

 

 


