Retningslinje 8
Retningslinje for samarbeid mellom fastleger og St.Olavs hospital HF.
1. BAKGRUNN
Retningslinjen oppfyller partenes lovpålagte plikt iht. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
av 24. juni 2011 § 6.1 og 6.2 og lov om spesialisthelsetjenester av 2. juli 1999 § 2.1 e.

2. FORMÅL
Samarbeidet skal ha som målsetting å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig
tilbud om helse- og omsorgstjenester, jf. punkt 3. i samarbeidsavtalen. Samarbeidsavtalens
pkt. 6.3 angir generelle bestemmelser, gjeldende alle fagråd, som beskriver sammensetning,
arbeidsform, ansvar- og oppgaver.

3. VIRKEOMRÅDE
Retningslinjen gjelder helsefellesskapet St.Olavs hospital og kommunene i opptaksområdet.
Dette omhandler samarbeid mellom fastlegene og St. Olavs hospital.

4. ANSVAR OG OPPGAVER


Legeutvalget skal gi råd om vesentlige forhold i ”lege-til-lege-samarbeidet” mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, som ivaretar god kommunikasjon, gode pasientforløp og
god utnyttelse av ressursene på begge nivå.



Legeutvalget skal vurdere forslag om endret oppgavefordeling mellom avdelinger ved St. Olavs
hospital og fastleger med tanke på pasientsikkerhet, ressursbruk og om det er forenlig med
dagens arbeidsform i sykehus og fastlegepraksis. Utvalget skal utarbeide sjekkliste som sikrer
forarbeid og beskriver prosess ved forslag til ny oppgavedeling. Lenke til sjekkliste under.



Legeutvalget skal bidra ved utarbeidelse og oppfølging av samarbeidsavtale for LIS1 (tidl .
turnuskandidater) og for allmennleger i spesialisering (ALIS), herunder forslag til plan for
gjennomføring av sykehustjenesten. Utvalget skal sammen med andre følge opp avtalen med mål
om å sikre en hensiktsmessig sykehustjeneste.



Legeutvalget skal ha oversikt over legerelaterte systemavvik i forhold til samarbeidsrutinene,
og være pådriver for at eksisterende avvikssystemer er tilpasset og brukes av leger.



Legeutvalget skal være høringsinstans for forslag til standardiserte pasientforløp som involverer
både primær- og spesialisthelsetjeneste.



Både fastleger, kommuner, sykehuset, fagråd og ASU kan melde inn saker som vedrører
samhandling og oppgavefordeling mellom sykehuset og fastlegene. I tillegg kan utvalget
på eget initiativ ta opp relevante saker til drøfting i utvalget.



Legeutvalget skal bidra til oppdatering og implementering av vedtatte samarbeidsrutiner.
Utvalget skal koordinere arbeidet med nødvendig revisjoner av samarbeidsrutinene. Lenke til
rutine under
Representanter for Sør-Trøndelag legeforening og privatpraktiserende spesialister (PSL) har
observatørstatus i utvalget.



Oppgavedeling - sjekkliste - saksgang versjon til ASU.pdf (helse-midt.no)
https://stolav.no/seksjonavdeling/Documents/Samarbeidsrutiner%20mellom%20fastleger%20og%20St.%20Olavs%20hospital
%20-%2027.06.2019.pdf

