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Saksliste

07/21 Presentasjonsrunde
Samarbeidsutvalgene har oppnevnt nye medlemmer og varamedlemmer til Medisinsk
faglig utvalg. Ny leder for utvalget er Rune Oskar Bjørneklett (Helse Bergen). Anne
Kvalheim og Eirik Vestrheim ivaretar sekretariatsfunksjonen.
Det ble gjennomført en presentasjonsrunde. Det er ikke pr. nå utnevnt representant
fra samarbeidsutvalgsområdet for Nordhordland.
08/21 Status for implementering av de generelle retningslinjene for samarbeid mellom
fastlege og spesialisthelsetjenesten
I saken som ble vedtatt i samarbeidsutvalgene i februar 2021 stod det:
«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».
Status: Retningslinjene kan ikke sies å være implementert verken i fastlegegruppen
eller i spesialisthelsetjenesten, men er på ulike måter og i ulik grad informert om og
gjort kjent. Utvalget ber nå fastleger, kommuner og spesialisthelsetjeneste om å gjøre
retningslinjene kjent og bidra til at de følges opp.
I Helse Bergen har retningslinjene vært sak i Foretaksledelsen, de er lagt inn i
Elektroniske Kvalitetshåndboken (EK) der ansvar for oppfølging er presisert, samt at
retningslinjene er lagt inn som et krav i Kompetanseportalen. I tillegg arbeides det nå
med en nyhetssak der bruk og oppfølging av retningslinjene er tema.
09/21 Avklaring av PKO sin rolle som kontaktpunkt i oppfølgingen av retningslinjene
I saken som ble vedtatt i samarbeidsutvalgene i februar 21 stod følgende:

Vedlegg

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.
Status: Benedicte Djupsesland, koordinator for PKO, påpekte viktigheten av at en
implementering av retningslinjene også inneholdt en presentasjon av et enkelt system
for oppfølging. Hun viste til «Trinnvis» som er et verktøy som kan være aktuelt i
denne forbindelse. Trinnvis planlegges også brukt i tilknytning til Pasientens
Legemiddel Liste (PLL).
Benedicte Djupesland tar ansvar for se på mulige løsninger som kan presenteres og
drøftes med MFU i forkant av neste møte.
10/21 Eventuelle erfaringer fra bruk av retningslinjene
Saken utsettes til man har gjort seg erfaringer.
11/21 Videre arbeid _Jf. mandat
Det vises til sak 09/21.
12/21 Eventuelt
Wensaas: Uttrykker usikkerhet på om MFU er rette fora, men ønsker en drøfting av
fastlegens rolle knyttet til psykisk helse barn og unge.
Han løfter også fram saker der han etterlyser en mer offensiv tilnærming fra
spesialisthelsetjenesten og et større fokus på personen som har sykdommen og ikke
bare på hvilken sykdom personen har.
Naalsund: Viser til rapport om alderspsykiatri som ble utarbeidet av Olaviken,
Haraldsplass og Haukeland og ønsker tematikken løftet inn i MFU. Dette vil bli et tema
for neste møte. Aktuelle gjester vil bli invitert inn i behandlingen av denne
tematikken. Rapporten vedlegges sakslisten til neste møte.
Vedr. møteplan for MFU: Tilbakemeldingene fra utvalget er at det er ønskelig med en
miks av digitale og fysiske møter. Neste møte planlegges som et fysisk møte i januar
2022. MFU planlegger for kvartalsvise møter. En doodle vedr. aktuelle møtedatoer vil
bli sendt ut.

