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Bakgrunn 
SLIPS er et fast samarbeidsforum for leger i primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten i Sykehuset Innlandet (SI) for å behandle samhandlingssaker/ 
endringsforslag/oppgaveoverføringer som berører fastlegene, kommunene og 
spesialisthelsetjenesten i Innlandet. 
 
Forankring 
 Initiert av direktør medisin og helsefag og ledelsen i avdeling for 

Samhandling og brukermedvirkning i SI og praksiskonsulentene/ 
samhandlingslegene (heretter omtalt som samhandlingslegene). 

 SLIPS er et fast klinisk utvalg/fagutvalg (FSU) som er knyttet til 
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) i Helsefellesskap Innlandet (tas opp 
på møte i 9. mars 2022). 

 
Sammensetning 
 Faste medlemmer i SLIPS: direktør medisin og helsefag i SI, leder i avdeling 

for Samhandling og brukermedvirkning i SI, alle samhandlingslegene i SI,  
to kommuneoverleger (en fra tidligere Oppland og en fra tidligere 
Hedmark), en kommunal ressursperson på samhandling innen helse- og 
omsorg og en brukerrepresentant.  

 Leder for samhandlingslegene er også leder i SLIPS. Avdeling for 
Samhandling og brukermedvirkning stiller med sekretær. 

 I tillegg til de faste medlemmene deltar de som fremmer en sak samt 
relevante spesialister på enkeltmøter der saken tas opp. 

 
Målsetting 
 SLIPS sikrer tre-partssamarbeid (fastlege, kommune og sykehus) i aktuelle saker 

ved at alle parter får reell innflytelse på beslutningene. 
 SLIPS er et rådgivende organ for Helsefellesskap Innlandet. 
 
Saksgang 
 Saker kan komme fra sykehus, fastleger, samhandlingsleger og den øvrig 

kommunale helsetjenesten, pasienter og pårørende, Helsefellesskap Innlandet 
eller SLIPS. 

 Leder i SLIPS, samhandlingsleger og sekretær utgjør arbeidsutvalget (AU) og 
forbereder sakene for SLIPS-møtet. 

 Saker meldes til leder av SLIPS som sender til AU.  
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 AU kvalitetssikrer forslaget og melder eventuelt saken til behandling i SLIPS. 
Forslagsstiller får tilbakemelding om videre saksgang. 

 Saken gjennomgås ved bruk av et systematisk vurderingsskjema der dette er 
hensiktsmessig (se vedlegg) og AU kommer med en foreløpig uttalelse i SLIPS- 
møtet. 

 SLIPS samarbeider med forslagsstiller og eventuelle andre parter som vil påvirkes 
av endringen og sender saken på høring ved behov. 

 Saken behandles i SLIPS for endelig råd. 
 Saken oversendes ved behov til Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) for videre 

saksgang og vedtak, og referat sendes i henhold til SLIPS sine egne vedtekter. 
 SLIPS har minst tre møter i året. 
 
Rapportering 
 Referat fra møtene i SLIPS sendes til de faste medlemmene. 
 Vedtak/ endelig konklusjon fra sakene i SLIPS sendes til deltagende fastleger, 

avtalespesialister, kommunale helse- og omsorgstjenester, leder av 
legeforeningene i Hedmark og Oppland, SSU og sykehusledere og publiseres i 
SI´ste Nytt og på Fastlegesiden. 

 SLIPS evalueres en gang per år. 
 

Økonomi: 
 Representanter fra kommuner og helseforetak bruker av sin vanlige arbeidstid. 

Samhandlingsleger/praksiskonsulenter innpasser det i sitt PK-arbeid. Det må 
avtales med aktuelle kommuner vedrørende avlønning av andre fastleger som 
eventuelt deltar. 
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