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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Marianne Amdal 
Ove Nordstokke 
Jürgen Benson 
Ellen Ronold 
Olaug Thingbø 
Bertha Sivertsen 
Svein H. Haarr 
Wenche Orlin 
Brith Halvorsen 
 
Forfall:  
Dagny Sevheim 
 
Kopimottakere:  
Samhandlingsutvalget 
Møteleder: Svein Henning Haarr 
Møtedato: 29.04.14   
Klokkeslett: 12.00 – 14.00 
Møtenr: 2 
Møtested: Helse Stavanger 
Arkivref: 2014/1512 -  37342/2014  

  

 

Fagråd delavtale 3 og 5-referat møte2 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
1/14 Godkjenning av møtereferat: 

Ble godkjent med noen endringer 
 

2/14 Godkjenning av mandat: 
Ble godkjent med noen rettinger 

 

3/14 Generelt prinsipielt innspill: 
Det er et stort og gjennomgående problem i 
avtaleverket. Avtalene er mellom Helseforetaket og 
aktuelle kommuner og inkluderer fastleger under 
det kommunale ansvaret som om kommunene har 
full styringsrett over fastlegene. Det har de ikke. 
Kommunene har administrativ styringsrett, dvs. de 
kan stille krav til tilgjengelighet, åpningstider og 
deltakelse i kommunale oppgaver. Kommunene skal 
i tillegg legge til rette for samarbeid mellom 
Helseforetaket, fastleger og kommune.  
Fastlegene er i sitt faglige arbeid ikke underlagt noen 
kommunal instruksjonsmyndighet, unntatt når legen 
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jobber som kommunalt ansatt (eks. sykehjemslege 
og helsestasjonslege). Kommunen organiserer 
legevakt, men legene jobber som selvstendig 
næringsdrivende også i sin funksjon som 
legevaktsleger.  Det er heller ingen andre 
institusjoner som kan sees som fastlegens faglige 
overordnede. Se vedlagte skriv «Den private 
fastlegen har igjen sjef» Fra Helsetilsynet. Dette 
skrivet er riktignok fra 2002, men det var etter 
innføringen av Fastlegeordningen. Heller ikke den 
nye forskrift for fastlegeordningen har endret på 
dette.  
Fylkesmannens Helse- og sosialavdeling er 
tilsynsmyndighet og klageinstans etter 
helsepersonellovens § 4 om faglig forsvarlighet. 
Kommuneoverlege/helsesjef har ingen myndighet i 
den sammenheng.  
Disse forhold har nok størst konsekvenser for 
delavtale 3 som må revideres slik at den er i tråd 
med gjeldende lover og forskrifter. (Fagrådet ønsker 
tilbakemelding fra Samhandlingsutvalget på dette 
punktet) 

4/14 Gjennomgang av delavtale 3: 
Hele punkt 6.1.2 som dreier seg om kommunenes 
ansvar, er vanskelig jmfr. Sak 3/14.  
IKT har egne avtaler med hvert fastlegekontor når 
det gjelder meldingsutveksling, burde dette også 
være tilfelle når det gjelder denne avtalen? 
 

 

 Punkt 6.1.1 felles vurderingsskjema 
Vi kan ikke se at der er gjort noen tiltak for å få plass 
ett slikt skjema. Vi etterspør derfor 
Samhandlingsutvalget om dette. Fagrådet er av den 
oppfatting at ett slikt vurderingsskjema må være 
elektronisk. 
Vi lurer også på om IPLOS kan være ett 
utgangspunkt for arbeidet. 

Samhandlingsutvalget 

 Kommunenes ansvar og oppgaver  
Punkt 6.1.2 – 2  
Ved revisjon må det tas med «kommunale 
øyeblikkelig hjelp døgnplass» 

 

 Punkt 6.1.2 – 6 
Ved revisjon må man vurdere språket i dette 
punktet, da det er mulighet for misforståelser 

 

 Punkt 6.1.2 – 7 
Ved revisjon trenger man å konkretisere 
tidsaspektet. 

 

 Helseforetakets ansvar og oppgaver 
Punkt 6.1.3 – 2 
Fagrådet har fått innspill fra Stavangerlegene ved 

Alle undersøker i sine 
egne miljø. 
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Ruth Midtgarden om dette. Primærlegene mener at 
en velfungerende tjeneste med tilbud om 
halvøyeblikkelige polikliniske vurderinger er både 
viktige og nyttig for å unngå innleggelser. 
Når det gjelder dette punktet så er der tvil i gruppen 
om hvordan dette fungerer, både på sykehuset og i 
kommunene og for fastlegene. Gruppen vil til neste 
møte forsøke å kartlegge hvordan dette fungerer. 

 Punkt 6.1.3 – 4 
Ved revisjon må både E-resept og kjerne journal 
nevnes som eksempler i dette punktet. 

 

 Punkt 6.1.3 – 6 
Ved revisjon bør man konkretisere hvordan 
informasjon til fastlegen skal gis. 

 

 Punkt 6.1.3 – 9/10 
Her drøfter vi flere aspekter. Bl. Annet praktiske og 
lege-etiske problemer med dette. Det knyttes også 
opp mot juridiske aspekter jmfr. sak 3/14. Sending 
av avviksmeldinger under dette punktet skjer i 
praksis ikke bl.a. fordi sykehusets leger vet at 
situasjonen ofte kan fortone seg svært forskjellig for 
innleggende lege. Ved uenighet om berettigelsen av 
en innleggelse får blir oftest epikrisen brukt som 
tilbakemelding på relevansen av innleggelsen.  
Kommunen er ikke part i de faglige vurderingene og 
er da heller ikke mottaksadresse for 
avviksmeldinger. Det kan diskuteres om kommunen 
har rett på kopi av avviksmeldinger. De må i så fall 
være summariske.          
Man drøfter også muligheten for fora der sakene kan 
diskuteres, i stedet for å sende avvik. Det nevnes at 
PKO er ett fagforum mellom fastleger og 
sykehusleger. Vi er enige om at vi drøfter dette 
punktet videre i neste møte. 

 

 Dato for møter våren 2014: 
20.5.14 12.00 -14.00 
10.6.14 12.00 -14.00 
Innkalling kommer i Outlook.  

 

 
 
Marianne Amdal 
referent 
 


