Notat til Regionalt samhandlingsutvalg Helse Nord

Utarbeidelse av normgivende samarbeidsrutiner for leger i UNN-området:
Prosess, status og utfordringer
Overordnet samarbeidsorgan (OSO) for UNN og kommunene i Troms og Ofoten vedtok i sak 43/18 å
sette ned et klinisk samarbeidsutvalg (KSU) med følgende mandat:
KSU 2-2018 lager forslag til en lokal veileder og normgivende samarbeidsrutiner mellom fastleger og
UNN-leger i UNN-området.
OSO-vedtaket ble fattet sept. 2018. Det tok lang tid å få oppnevnt medlemmer til KSU-et, som dermed
fikk en forsinket oppstart. Til utvalget ble følgende legerepresentanter oppnevnt:
- Jonas Jan Holte, fastlege Harstad kommune
- Jorunn Nygaard, fastlege Senjalegen (Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy)
- Mikal Tønsaas, kommuneoverlege Tromsø kommune
- Lisa Bjerke, LIS-lege UNN Harstad
- Marte Torgersen, LIS-lege UNN Narvik
- Tørris Sjøset, kst. overlege UNN Tromsø
Samhandlingsavdelingen ved avdelingsleder Magne Nicolaisen og rådgiver Guri Lajord ivaretar
sekretariatsfunksjonen.
KSU 2-2018 hadde oppstartsmøte 30.4.19, og har hatt tre påfølgende møter (juni, sept. og okt.).
Prosessen har vært slik:
→ April/mai: Vi opprettet et arbeidsdokument som grunnlag for å utarbeide lokale normgivende
samarbeidsrutiner mellom fastleger og UNN-leger. Vi valgte «Oslo-avtalen» som
utgangspunkt.
→ Mai: Dokumentet ble sendt til medlemmene i KSU-et for kommentarer, innspill til endringer,
tilføyelser m.m.
→ Juni: Dokumentet ble gjennomgått/drøftet i KSU-et og deretter redigert utfra omforente
endringsforslag.
→ Aug: KSU-møte for endelig klargjøring av høringsdokument
→ Sept: Forslag til samarbeidsrutiner (med oppgave- og ansvarsfordeling) ble sendt på høring i
legemiljøene i UNN-området (fastleger, UNN-leger, kommuneoverleger, helseledere,
klinikksjefer og Fastlegerådet), samt Legeforeningen, fylkesleger og KS.
→ Okt: Etter høringsrunden er det tatt en ny gjennomgang i KSU-et og dokumentet er ytterligere
bearbeidet.
Det kom inn til sammen 16 høringssvar med mange ulike innspill. Noen av svarene er sendt inn
på vegne av legegrupper og klinikker. Både blant KSU-medlemmene og i høringsinnspill er det
punktene om epikrise, resept/legemiddelsamstemming/LiB-liste og sykemelding som har vært
spesielt mye diskutert.
KSU-et erfarer at det er stor interesse og engasjement for å få avklart oppgave- og
ansvarsfordelingen. Vi vurderer det også slik at det kan bli behov for justeringer av de
normgivende rutinene på kort eller lang sikt. Fastlegerådet er foreslått som instans hvor behov for
endringer fremmes, drøftes og beslutning om justering fattes.
KSU-ets medlemmer foretar nå en siste kvalitetssjekk (e-postrunde). Forslag til normgivende
samarbeidsrutiner legges fram på OSO-møtet 21.11.2019.
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