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Bakgrunn for saken:
De fire overordnede samarbeidsutvalgene har gitt MFU i oppdrag å utarbeide retningslinjer for lege
til lege-samarbeid som er tilstrekkelig fleksible til å kunne omhandle somatisk helse, psykisk helse og
rusmedisin. Retningslinjene skal sikre god og forutsigbar arbeids- og ansvarsdeling mellom leger i
kommune- og spesialisthelsetjenesten, og likere praksis i den medisinske samhandlingen på tvers av
ulike fagområder/avdelinger, og fra lege til lege.
For å sikre tilstrekkelig breddekompetanse og forankring, har MFU utvidet representasjonen med en
fastlegerepresentant, praksiskonsulenter og flere spesialister i arbeidsgruppen. Utvalgets forslag til
retningslinjer baseres på Norsk forening for allmennmedisins anbefalinger om samarbeid mellom
fastleger og sykehus. Anbefalingene er bearbeidet av MFU og tilpasset lokale forhold, og arbeidet er
bredt forankret underveis hos partene, i allmennlegeutvalgene og i de ulike samarbeidsutvalgene
med fastlegene i regionen.
MFU har sendt «Generelle retningslinjer for samarbeid mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten»
på høring til partene. Vedlagt saken er en oversikt over høringsinnspill, utvalgets vurderinger av disse
og utvalgets endelige forslag til retningslinjer.
De generelle retningslinjene for samarbeid mellom fastlege og spesialisthelsetjenesten skal i henhold
til mandatet for arbeidet suppleres med spesifikke retningslinjer, forslag til saksgang og
beslutningsstruktur for aktuelle kliniske problemstillinger.
Representasjon i arbeidsgruppen
Medisinsk faglig utvalg
Trond Egil Hansen, Bergen kommune (leder)
Finn Markussen (erstattet av Hege Rebecca Skårhaug Jacobsen), Bergen kommune
Geir Folvik, Helse Bergen
Hege Framnes, Helse Bergen
Terese Folgerø, Lindås kommune
Unni Solem, Ulvik kommune
Stein-Inge Stigen, Fjell kommune
Paal Naalsund, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Rune Bjørneklett, Helse Bergen
Leif Erik Rønneberg Hauge, Helse Bergen
Andre sykehusleger
Hege Tønnesen, Helse Bergen
Charlotte Røiseland, HDS
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PKO
Geir Skogland (erstattet av Bhaumik Thakkar), Helse Bergen
Anne Laue (erstattet av Regin Hjertholm), Haraldsplass Diakonale Sykehus
Toofan Barhag, Solli DPS
Fastlege
Knut-Arne Wensaas
Sekretær
Eirik Vestrheim, Bergen kommune og SSE
Vurdering og anbefaling
I Helse Bergens opptaksområde er ansvars- og oppgavefordelingen mellom kommune- og
spesialisthelsetjenesten søkt regulert gjennom tjenesteavtale 1: «Kva helse- og omsorgsoppgåver
forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og felles oppfatning om kva tiltak partane til ei kvar tid skal
utføre», samt tjenesteavtale 3-5 «samarbeid om innleggelse i og utskrivning fra
spesialisthelsetjenesten» (jf. mandat for arbeidet)
Generelle retningslinjer for samarbeid mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten skal sikre god og
forutsigbar arbeids- og ansvarsdeling mellom leger i kommune- og spesialisthelsetjenesten og er et
supplement til tjenesteavtalene.
Det formelle rammeverket som foreslås rundt retningslinjene baseres på det som allerede er avtalt i
ovennevnte tjenesteavtaler.
Implementering
Partene plikter å gjøre retningslinjene kjent for egne ansatte inkl. næringsdrivende fastleger med
avtale, og sikre etterlevelse i egen organisasjon.
MFU anbefaler at også at de generelle retningslinjene følges i samarbeidet mellom fastleger og
private avtalespesialister. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for å gjøre de private
avtalespesialistene kjent med retningslinjene.
SSE har ansvar for å publisere retningslinjene på www.saman.no.
PKO utpekes som kontaktpunkt for spørsmål og tilbakemeldinger knyttet til retningslinjene. Innspill
og tilbakemeldinger som tilsier behov for revisjon av retningslinjene skal videresendes leder av MFU,
med kopi til sekretær.
Varighet, revisjon og oppsigelse
Retningslinjene er gjeldende fra vedtaksdato i samarbeidsutvalget og følger føringer for
gyldighetsperiode, tvisteløsninger og oppsigelse fastsatt i overordnet samarbeidsavtale.
Partene kan kreve at retningslinjene revideres dersom vesentlige forutsetninger endres. MFU
gjennomgår retningslinjene innen desember hvert år med sikte på nødvendige oppdateringer eller
utvidelser iht. overordnede samarbeidsavtale pkt. 12.
SSE har ansvar for å legge resultatene fra MFUs årlige gjennomgang av retningslinjene frem for
samarbeidsutvalgene.
Håndtering av uenighet og avvik
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Avklaringer av mindre karakter skal forsøkes løst mellom partene på lavest mulig nivå. Hvis det ikke
lykkes å oppnå enighet ved slik kontakt tar eventuelt nærmeste leder kontakt med leder på
tilsvarende nivå i kommune/helseforetak. Ved uenighet ut over dette nivået følger avtalen føringer
for håndtering av tvister i overordnet samarbeidsavtale.
Det vises til punkt om avvik i overordnede samarbeidsavtale.
Forslag til vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen gir sin tilslutning til Generelle retningslinjer for samarbeid
mellom fastlege og spesialisthelsetjenesten.
Samarbeidsutvalget-/rådet støtter MFUs forslag til prosess for implementering og formelle
rammeverk rundt retningslinjene.
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