
 

Retningslinje 6 til overordnet samarbeidsavtale  Side 1 av 2 
Erstatter tidligere versjoner.  Godkjent 4.5.2017 i sak 045-17 - trer i kraft fra vedtaksdato 

 

 
Retningslinje nr. 6 – Kunnskapsoverføring, 
informasjonsutveksling og faglige nettverk  
 
1 Formål  
Sikre felles, målrettet kompetanseheving og faglig informasjonsutveksling  
 
2 Bakgrunn  
Gjensidig kunnskapsoverføring, dialog og informasjonsutveksling er sentrale 
samhandlingselementer og avgjørende for å sikre gode tjenester og pasientforløp. 
Spesialisthelsetjenesten har en lovpålagt veiledningsplikt overfor kommunene, jfr. § 6-3 i 
spesialisthelsetjenesteloven.  
 
3 Tiltak for å sikre gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling og faglige 
nettverk  
 

 Samhandlingskontakter  
Samhandlingskontaktene inngår i et informasjonsnettverk og tar i mot og sprer 
informasjon (bl.a. fra Samhandlingsutvalget) i egen kommune/ ansvarsområde i SØ. 
Samhandlingskontaktene formidler klager og avvik. Jfr. retningslinje 12. 
 

 Samhandlingsforum 
Samhandlingsforum har som formål å skape en arena for drøfting av ulike tema som 

omhandler samhandling, fag- og tjenesteutvikling, undervisning og veiledning. Jfr. 
retningslinje 12. 

 

 Praksiskonsulentordningen (PKO) er etablert med flere praksiskonsulenter og en 
PKO-leder. Disse er ansatt i Samhandlingsavdelingen. Ordningen skal sikre 
allmennlegekompetanse i utvikling av gode pasientforløp og generell samhandling 
mellom fastleger og sykehus. Praksiskonsulentene arbeider på sykehuset og 
involveres/ bidrar i prosessene med utvikling av gode samarbeidsrutiner.  
 

 Samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF) består av fastleger, kommuneoverleger og 
klinikksjef og samhandlingssjef ved SØ.  SUFF skal sikre god involvering av fastleger i 
saker som berører fastleger. 
 

 Vårmøtet 
Vårmøtet er en konferanse / kurs for fastleger, kommuneleger, privatpraktiserende 
spesialister i Østfold samt leger og administrasjon ved Sykehuset Østfold.  
Det arrangeres også vårmøte mellom sykehuset og helsesekretærene ved 
fastlegekontorene i Østfold. Her utveksles ny kunnskap og det diskuteres hvordan en 
kan samhandle bedre til pasientens beste. 
 

 Faglige nettverk må være forankret i ledelsen og i de respektive fagmiljøene og selv 
avgjøre mandat, myndighet, funksjonstid, rapportering, ansvar, formål, oppnevning, 
oppgaver og arbeidsform for et nettverk innenfor de rammer de disponerer. I særlige 
tilfeller kan saken løftes til Samhandlingsutvalget for å forankres der. 
 

 Hospiteringsordninger 

 Helsepersonell (retningslinje 14)  

 For allmennleger (etter mal fra Dnlf)  

 Hospitering for sykehusleger i kommunehelsetjenesten inkl. 
allmennpraksis 
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 Koordinator 

Kommunen har en koordinatorfunksjon som har som oppgave å sikre trygg, rask og 
effektiv utskriving av inneliggende pasienter fra sykehus til kommunen.  
I tillegg er de bindeledd for kompetanse og kunnskapsutveksling  

 
 Dialog og informasjon om endringer i partenes driftsforhold/ virksomhet gis 

gjennom:  

 Dialogen (elektronisk informasjonsbrev)  

 For fastleger (informasjonsbrev) 

 Oppdaterte hjemmesider som linkes til hverandre  
 

 Styringsdata og statistikk  

 Kommunene og SØ har utviklet og utveksler relevante data for å kunne gjøre 
nødvendige analyser av tjenester og fremtidige behov, samt at en har tilgang på data i 
forhold til styringsinformasjon herunder. 
 

o Kommunal bruk av spesialisthelsetjenester 
o Kommunale akutte døgnplasser (KAD) 

  
 

 Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt gjelder i forhold til enkeltpasienter og 
kommunens generelle lovpålagte oppgaver. Kommunen skal ikke faktureres for slik 
veiledning 
 

 Kompetansehevende tiltak/ kurs i kommunene og SØ bør være åpne for deltakelse 
fra den andre part. Partene bærer selv egne kostnader ved deltakelse  

 

 Planlagte kombinerte arbeidsforhold med tilsetting både i kommune og sykehus, 
gir mulighet for kompetanseoverføring, trygghet for faglig samstemming og felles 
forståelse. Kommunen og SØ samarbeider om innhold og praktisk gjennomføring. 
Kombinerte arbeidsforhold avtales individuelt  

 
4 Utviklingsoppgaver  

 Samhandlingsutvalget kan vurdere om det er hensiktsmessig å bygge ut 
praksiskonsulentordningen til å omfatte flere profesjoner  

    


