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Spes. i Allmenn- og Samfunnsmedisin

2000: Fastlege i Sarpsborg 
2007: Praksiskonsulent, SØ
2014: Leder for Praksiskonsulentordning, SØ 

«Fastlegerepresentant» i Helsefelleskapet Østfold (ADMS)
2015: Opprettelse av SUFF (SamhandlingsUtvalg For Fastleger)



Helsefelleskap – Tankesmie for utvikling av nye helsetjenester

• Organisering

– Helsefelleskap

• Holdninger og forventinger

• Oppgaver - omfang og avgrensing

• Oppgaver på hvert nivå 

– Fastlegen 

• oppgaver

• Kompetansekrav

• Utvelgelse/forankring



Holdninger og forventinger til fastlege i Helsefelleskap

Samhandlingsreformen – Avtalebasert reform 

• Én avtale

• To avtaleparter

• Tre parter

- 16 delavtaler (retningslinjer)

- HF, Kommuner

- HF, Kommuner og Fastleger

Sykehuset og kommunene definerer fastleger som likemann når 
de gir innspill, deltar i diskusjoner og sammen finner gode 
løsninger som er optimalisert for alle parter.

Fastlegene deltar som en bidragsyter og ikke som en representant 
med egen agenda. I kraft av sin kunnskap om fastlegens hverdag er 
fastlegen en ressurs som bringer et nødvendig perspektiv til bords.

En løsning som ikke passer inn i alle parters hverdag, kommer ikke heller pasientene til gode!



SUFF
SamhandlingsUtvalg For Fastleger

FAGLIGE SAMARBEIDSUTVALG

FSU
Faglig SamarbeidsUtvalg

KAD
KAD Utvalget

UFAB
Utvalg For Akuttmedisinsk Beredskap FSUKAD UFAB SUFF

Oppgaver
omfang og avgrensing



Administrativt forvaltningsnivå (FSU)

• Praktisk drift og forvaltning av delavtaler

Saksbehandling og beslutning

unntatt de saker som forberedes til beslutning i SSU

Beslutningsorgan

• Fornyer samarbeidsavtalen årlig

• Konstituerer SSU (og FSU)

• (2018) To nivå-→ tre nivå samhandlingsstruktur

Interkommunal smittevern

Sentralisering av RTG

Digital Fagsystem for Samhandlingsavvik

Oppgaver
på hver nivå

Beslutningsorgan (SSU)

• Økonomi:

• Politisk:

• Strategisk:



Østfold 2012

KAD UFAB SUFF

Eksempel
Partnerskapsmøte

ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG



KAD UFAB FSUSUFF

SSU

Eksempel
Partnerskapsmøte

Østfold 2018



Fastlegene deltar som: 

en bidragsyter og ikke som 
en representant med egen 
agenda. 

I kraft av sin kunnskap om 
fastlegens hverdag er 
fastlegen en ressurs som 
bringer et nødvendig 
perspektiv til bords.

Oppgaver
på hver nivå

Fastlegens oppgaver

Administrativt forvaltning (FSU)

• Praktisk drift og forvaltning av retningslinjer

Saksbehandling og beslutning

unntatt de saker som forberedes til beslutning i SSU

Beslutningsorgan

• Fornyer samarbeidsavtalen årlig

• Konstituerer SSU (og FSU)

Interkommunal smittevern

Sentralisering av RTG

Digital Fagsystem for Samhandlingsavvik

Beslutningsorgan (SSU)

• Økonomi:

• Politisk:

• Strategisk:

Fastlegen deltar for å  
forankre fastlegene i 
helsefelleskapet. 

Fremstående fagforenings 
representant o.l. 



Fastlegene deltar som: 

en bidragsyter og ikke som 
en representant med egen 
agenda. 

I kraft av sin kunnskap om 
fastlegens hverdag er 
fastlegen en ressurs som 
bringer et nødvendig 
perspektiv til bords.

Fastlegens oppgaver Kompetansekrav

Sykehuset og kommunene 
definerer fastleger som; 

likemann når de 
- gir innspill, 
- deltar i diskusjoner, 
- finner gode løsninger 

som er optimalisert for 
alle parter.



Fastlegene deltar som: 

en bidragsyter og ikke som 
en representant med egen 
agenda. 

I kraft av sin kunnskap om 
fastlegens hverdag er 
fastlegen en ressurs som 
bringer et nødvendig 
perspektiv til bords.

Fastlegens oppgaver Kompetansekrav

Samhandlingskompetanse

Definert som likemann

– Perspektivanalyse

– Strategisk blikk 

– Saksbehandling

– Praktisk kunnskapsform som krever kontinuitet i;

• Fagutvikling og faglig kontinuitet /kunnskapsoverføring

• Dimensjonering og organisering (minimum stillingsprosent)

• Arbeids- og fagmiljø

kompetent som sine likemenn. 



• SUFF Østfold, ble opprettet 2015

• SUFF består av 
– 2 fra kommuner (2 kommuneoverleger + 1 samhandlingsoverlege kommune) 

– 2 fra sykehus (1 seksjonsoverlege +  samhandlingssjefer )

– 5 fastleger  (SUFF-fastleger)

• SUFF-fastleger; 
• en fastlege pr helsehusregion velges ut for 2 år av ALU/legeforening i resp. Helsehusregion. 

• SUFF-fastlege representerer sin ALU i samhandlingssaker ➔ dermed representerer fastleger. 

• SUFF velger ut alle fastlegerepresentantene i helsefelleskapet for 2 år. 
– KAD, FSU og SSU: Praksiskonsulenter (Kontinuitet/samhandlingskompetanse)

– Partnerskapsmøte: En SUFF-fastlege hvert år

– UFAB, andre ad hoc utvalg: SUFF peker ut.

Utvelgelse og forankring SUFF



Takk for oppmerksomheten!


