
Rapport til Samhandlingsutvalget september 2014 

 

 
1. Mandat: 

Vi har beskrevet det som vår oppgave å følge opp delavtalene 3 og 5 i praksis, samt gi 

innspill til samhandlingsutvalget dersom der er behov for endringer. 

 

2. Fagrådets sammensetting:  

Kommunene: 

Svein Henning Haarr - Sandnes, Leder fagrådet 

  Ellen Ronold  - Stavanger 

  Bertha Sivertsen - Gjesdal, Hå, Time, Klepp, Randaberg, Sola, Kvitsøy og  

       Rennesøy 

  Olaug Thingbø - Strand, Hjelmeland, Finnøy, Forsand 

  Wenche Orlin  - Eigersund, Sokndal, Lund, Bjerkreim 

 Helse Stavanger: 

  Marianne Amdal - FFU, sekretær 

  Brith Halvorsen - Medisinsk divisjon 

  Dagny Sevheim - Kirurgisk divisjon 

  Ove Nordstokke - IKT 

  Jürgen Benson - Legetjenesten  

 

3. Fagrådetets struktur:  

Fagrådet avtaler møter etter behov. Minimum ett i halvåret. 

 

Fagrådet har avhold 4 møter i perioden 20.3 -10.6 2014. I løpet av denne perioden har vi 

gjennomgått avtalene punkt for punkt. Referater fra møtene er sendt til alle medlemmer i 

Samhandlingsutvalget. 

 

Mye i avtalene fungerer veldig godt. Medlemmene i Fagrådet er enig om at intensjonene i 

avtalene er gode og at avtalene har ført til en markert forbedring i samspillet mellom 

kommunene og Helseforetaket.  

 

Hovedpunkter:  

1. Prinisipelle forhold i avtalen(e)  

Det er etter vår mening et 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 etter lov og forskrifter 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 instruksjons-

myndighet, unntatt når legen 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 ingen 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.  

Disse forhold har nok størst konsekvenser for delavtale 3 som må revideres slik at den 

er i tråd med gjeldende lover og forskrifter.  

Bør det/må det etableres fora mellom fastelegene og Helseforetak/kommuner utenom 

PKO?  

 

2. Punkt 6.1.1 Felles vurderingsskjema 

Fagrådet utfordrer Samhandlingsutvalget til å jobbe for å få på plass ett felles 

vurderingsskjema for kartlegging av pasientenes funksjonsnivå. Dette må være 

elektronisk.  

 

3. Punkt 6.1.3 - 2 Halvøyeblikkelige polikliniske vurderinger   
Fagrådet har fått innspill fra stavangerlegene ved Ruth Midtgarden om dette punktet. 

Primærlegene mener at en velfungerende tjeneste med tilbud om halvøyeblikkelige 

polikliniske vurderinger er både viktige og nyttig for å unngå innleggelser.  

Medlemmene i fagrådet har gjort en del undersøkelser i sine miljø. Det som er 

gjennomgående er at dette punktet i avtalen er lite kjent. Sykehusleger/ledelsen 

argumenterer for at dette blir ivaretatt ved at fastleger og legevaktsleger kan sende 

pasienten inn til vurdering i akuttmottak.  

Fastleger som har blitt spurt har erfaring med at ordningen fungerer delvis på noen få 

poliklinikker.  

 

Konklusjonen er at dette punktet i avtalen må gjøres kjent både på sykehuset og i 

kommunehelsetjenesten og hos fastleger. Fagrådet ser det slik at dette er en oppgave 

som inngår i Helseforetakets ansvar og oppgaver. 

 

4. Punkt 6.1.3 – 9/10 Hvordan gi tilbakemeldinger på feil innleggelser/fagforum 

mellom fastleger og sykehusleger 
Er det eller kan det skapes gode arenaer hvor problemstillinger som nevnt i disse 

punktene kan diskuteres? Vi mener at det ved revisjon av avtalen bør diskuteres 

hvordan dette følges opp og om der er behov for å etablere fora for dette utenom PKO.  

 

5. Annet 

Videre så har vi mindre konkrete innspill til flere av punktene i avtalene. Disse er 

beskrevet i referatene fra møtene, og må vurderes/tas inn når avtalene skal revideres. 

 

 

 

03/09/2014 

 

 

Svein Henning Haarr 


