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Tillegg til tildelingsbrev nr. 44 - Pilotprosjekt: Faglig dialog mellom
kolleger i primær- og spesialisthelsetjenesten
Helse- og omsorgsdepartementet viser til Helsedirektoratets forslag til nasjonalt program for
faglig dialog mellom kolleger i primær- og spesialisthelsetjenesten (kollegagrupper) oversendt 1. mars d.å. Videre vises det til dialog i etterkant av oversendelsen og direktoratets
rapport fra gjennomført drøftingsmøte med Legeforeningen, RHF og KS, mottatt 8. mai d.å.
Helse- og omsorgsdepartementet har gjennomgått direktoratets rapport og besluttet å gå
videre med en pilot for å prøve ut denne dialogarenaen, og gir med dette Helsedirektoratet i
oppdrag å konkretisere og gjennomføre et pilotprosjekt for faglig dialog mellom kolleger i
primær- og spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst RHF.
Direktoratet tildeles inntil 650 000 kroner over kap. 762 post 21 til pilotprosjektet for
2017/2018. Det er beregnet inntil 500 000 til evaluering, samt inntil 150 000 til gjennomføring
av samlinger. Det er ønskelig at første samling gjennomføres høsten 2017.
Prosjektet må gjennomføres med bred involvering og i samarbeid med KS, RHF og
Legeforeningen.
Bakgrunn
Regjeringen varslet i Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og
helhet, at den vil legge bedre til rette for regelmessig faglig dialog mellom kolleger i primærog spesialisthelsetjenesten. Det tas sikte på å etablere kollegagrupper som en arena for
faglig dialog og kompetansedeling mellom leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Kompetansedeling innebærer gjensidig utveksling av
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kunnskap og erfaring mellom bidragsyterne, og bidrar til bedre samhandling og
kompetansebygging.
Hovedformålet med tiltaket er å videreutvikle god dialog mellom kollegaer i primær- og
spesialisthelsetjenesten. Det er videre et mål at tiltaket skal bidra til økt kvalitet i tjenesten,
spredning av kompetanse, forebygge uønsket variasjon i pasientbehandlingen og bidra til
bedre samarbeid mellom nivåene.
Det bes om at direktoratet i samarbeid med Legeforeningen, KS og RHF nærmere
konkretiserer arbeidsform i forberedelser og under samlinger. Det må lages et opplegg som
sikrer at både leger i spesialisering og erfarne spesialister ved sykehusene deltar på
samlingene sammen med leger i kommunene/fastleger.
Departementet støtter direktoratets konklusjon i drøftingsdokumentet hvor utarbeidelse av
faglige kompendier utgår. Videre støttes anbefalingen om at det overordnede samarbeidsutvalget for HF og kommuner oppnevner en faggruppe som kan utforme program og faglig
innhold for pilotsamlingen.
Direktoratet skriver i drøftingen etter møtet med Legeforeningen, KS og RHF at deltakelse
ikke er ment å være obligatorisk for leger i spesialisering, men at deltagelse bør være
tellende for læringsmål innenfor flere spesialiteter. Dette bør drøftes videre i prosjektet. Det
bør videre drøftes om deltakelse i kollegagrupper likevel bør være en obligatorisk del av
f.eks. resertifisering innen allmennmedisin.
Det bes om en delleveranse på plan for gjennomføring av en første samling i pilotprosjektet
inkludert et oppdatert anslag for behov for bruk av midler i 2017 og 2018 innen 15. oktober.
Direktoratets forslag til gjennomføring av tiltaket må inneholde en vurdering av økonomiske
og administrative konsekvenser for pilotprosjektet.
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